
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

RESOLUÇÃO SESA n° 276/2017 

Altera o Art. 09 e os anexos, I e II da 
Resolução SESA n° 604/2015 que trata o 
Incentivo Financeiro para Aquisição de 
Equipamentos para as Unidades de Atenção 
Primária, do Programa de Qualificação da 
Atenção Primária — APSUS, na modalidade 
fundo a fundo. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 45, inciso XIV da Lei n° 8.485, de 03 de junho de 1987, e o Art. 8°, inciso IX do 
Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 
9.921/2014 e, 

considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, 
Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, 
equidade, hierarquização e controle social; 

- considerando o Artigo 17 da Lei Federal n° 8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e, em seu Inciso IIf dispõe que 
compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde; 

considerando a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, eni seu Art. 19, 
combinado com o artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos 
Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de 
necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões 
epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações 
e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos 
termos do inciso II do § 3° do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências 
dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, 
serem realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e 
automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo 
Conselho de Saúde; 

considerando a Lei Complementar Estadual n° 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o 
Fundo Estadual de Saúde - FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto n° 7.986, de 16 de 
Abril de 2013, com finalidade de "captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos 
financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde", cuja 
gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde; 

considerando a Portaria GM/MS n° 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, 170 — Rebouças — 80.230-140 — Curitiba — Paraná — Brasil — Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330-4407 

www.saude.pr.gov.br  - qabineteasesa.pr.00v.br  ,51 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

organização da Atenção Primária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias 
Estaduais de Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para 
compor o financiamento tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços; 

considerando a Lei Estadual 13.331/2001, em seu Art. 12 - inciso XVI, dispõe que o 
Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os 
municípios realizarem adequada política de saúde; 

- considerando o Plano Estadual de Saúde 2016-2019, que em sua Diretriz de número 07, 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde; e, o Programa de Qualificação da Atenção 
Primária — APSUS, instituído pela Secretaria de Estado da Saúde em 2011, com o objetivo 
de qualificar o atendimento à população nos municípios paranaenses e estabelece ações de 
apoio para melhoria da atenção primária nos municípios; 

- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Saúde do Paraná, que estabelece 
reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde; 

- considerando a Deliberação CIB/PR n° 050/2012, que aprova a utilização do Fator de 
Redução das Desigualdades Regionais, para orientar a alocação de recursos da Secretaria 
de Estado da Saúde do Paraná para os municípios; 

- considerando a Deliberação CIB/PR n° 052/2012, que aprova o Incentivo Financeiro de 
Custeio do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS; 

considerando a Resolução SESA n.° 207/2016 que Dispõe sobre a obrigatorièdade do uso 
da cláusula de fraude e corrupção; 

- considerando a Deliberação CIB/PR n° 175/2015, que aprova a Implantação do Incentivo 
Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para Unidades de Atenção 
Primária dos Municípios, conforme regulamentação definida pela Secretaria de Estado da 
Saúde; 

- considerando a Resolução SESA n° 604/2015, que Institui o Incentivo Financeiro de 
Investimento para a Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária — APSUS, na modalidade fundo a fundo, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Alterar o Art. 9° da Resolução SESA n° 604/2015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 9°: O Município restituirá recursos financeiros recebidos, atualizados 
monetariamente, acrescidos de juros legais na forma aplicável aos débitos para como 
Tesouro do Estado nos seguintes casos: 

I. Quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, como o caso 
de aquisição de bens estranhos a finalidade desta Resolução; 
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II. Quando o município não promover a execução do incentivo em até 360 (trezentos 
e sessenta) dias após a transferência do recurso. "(NR) 

Art. 2° - Alterar a CLÁUSULA V — DOS PRAZOS, do anexo I da Resolução SESA 
n° 604/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA V — DOS PRAZOS 
Fica estabelecido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, após o repasse da 
parcela, para a aquisição do equipamento." (NR) 

Art. 3° - Alterar o anexo II, da Resolução SESA n° 604/2015 a relação e o déscritivo dos 
equipamentos, que passa a vigorar com a redação constante do anexo I desta resolução. 

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Curitiba, 24 de abril de 2017. 
Almeidaaulo r4mrio de  Estado de 

.cp 

 

Saúde Substituto 

Michele puto Neto 
\Secretário de Estado da Saúde 
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PARANÁ 
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Anexo I— Resolução SESA n° 276/2017 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA — Equipamentos Unidades de Saúde da Família 

Item Descrição Exigência 

1.  Diapasão 	uso 
médico 	128 	CPS 
Com Cursor 

Diapasão em alumínio sem cursor 512cps características: não 
magnético, construídos em ligas de alumínio resistente à corrosão, pesa 
1/3 comparável aos diapasões fabricados em aço. Desempenho superior 
e consistente precisão da freqüência. Cabo longo para facilitar a boa 
condução dos testes. Faixa de freqüência 512cps (ciclos por segundo). 

ABNT 

2.  Martelo de reflexo Martelo de reflexo em aço inox, para exame de reflexo e sensibilidade. 
Cabeça de borracha, com agulha percursor. Medida aproximada 20 em. 

ANVISA 

3.  Kit estesiômetro Kit de estesiômetro (monofilamentos de Semmes - Weisntein em nylon) 
para teste de sensibilidade. Kit com 06 canetas + 01 reserva com 
filamentos de diferentes calibres. Filamento da cor: Verde: 0,05g; Azul: 
0,2g; Violeta: 2 g; Vermelho escuro: 4 g; Laranja: 10 g; Vermelho 
magenta: 300 g. Garantia: conforme o fabricante. 

4.  Modelo 	educativo 
pé diabético 

Modelo educativo pé diabético tamanho real demonstra os distúrbios 
característicos causados pela diabetes e outras patologias no pé como 
joanete, ferida, ulceração, inflamação, unha encravada, calosidade, 
bolha e pele seca. 

5.  Arquivo 4 gavetas 
com chave 

Arquivo de Aço reforçado, confeccionado em chapa MSG 18', com 04 
gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico 
(trilho tipo "U"), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta, carrinho 
e trilhos em chapa MSG 14, puxadores e porta etiquetas cromados, 
fechadura tipo yale com 02 (duas) chaves com travamento simultâneo 
das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento ' 
químico antiferruginoso (fosfatização ). Medidas: 1340 (A) x 460 (1)x 
710 (P) mm. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e 
referência a espessura da chapa de aço. Garantia mínima de 1 ano. 
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6.  Armário 	de 	aço 
com 8 portas com 
cadeado 

Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de 
baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento 
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através.  e 
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 

ABNT 

Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa 
de aço n° 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos 
(superior e inferior) confeccionados em chapa de aço n° 24 (0,60mm), 
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço n° 18 
(1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de 
dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa n° 24 
(0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa n° 20 
(0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço n° 18 
(1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de 
pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos 
com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças 
internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e 
área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: 
Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. 

7.  Armário 02 portas Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira 
aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado 
melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. 	. 

ABNT 

Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior 
confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm 
de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais 
em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo 
cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores 
confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras 
internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com 
revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo 
para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 
0,50 — podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no 
mínimo 12 meses. 

8.  Armário 	vitrine, 
com 	1 	porta 	e 	3 
prateleiras em vidro: 
uso hospitalar 

Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em cJiapa 
de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com 
fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e 
laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões 
aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de 
profundidade. 

ABNT 
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9.  Balcão 02 portas Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, 
revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, 
bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil 
limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira , 
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema 
postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, 
revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças 
metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 
prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 
mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura ç 
dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de 
largura X 74 de altura X 50 de profundidade — podendo ter variação de 
+/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

ABNT 

10.  Cadeira 	giratória 
executiva 	c/braços, 
tamanho médio. 

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho 
médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, 
com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 6Q 
Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e 
encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro 
e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. 
Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante 
acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e 
ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do 
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico 
com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e 
mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao 
sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para 
apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com 
aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com 
esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e 
regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as 
normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm 
(mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de 
assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter 
variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos,de 
fabricação. 

Registro 
ABNT 

11.  Cadeira 	Espaço 
Saúde e recepção 
(cadeira empilhável) 

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com 
encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em 
polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses 

Registro 
ABNT 

12.  Cadeira 	fixa 	tipo 
secretária 

Cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de 
poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura 
em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento 
antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a 
integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação e 
procedência. termo de garantia e assistência técnica. 

ABNT 

13.  Cadeira de rodas Em aço, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, 
estofamento em nylon, rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com 
pneus maciços, rodas dianteiras de 6" maciças, freios bilaterais 
reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braços fixos. 

ABNT 
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14.  Mesa para refeitório Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC 
preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com  
dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado 
resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) 
ano. 

ABNT 

15.  Mesa para reuniões Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ 
bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e 
desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço 
ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço 
ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de 
acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes 
metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura 
eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. 
Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. 

ABNT 

16.  Mesa de Trabalho - 
FORMATO EM "L" 
(medida 	- 	1,20 	x 
1,20). 

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 
mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel 
frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, 
revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa 
pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo 
oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras 
injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento 
antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor 
da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. 
COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de 
altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) 
ano. 

ABNT 

17.  Mesa escritório com 
gavetas 	(1,20 	m 
larg.x 0,70 cm) 

Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 
mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel 
frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, 
revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa 
pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada 
em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em 
pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com  02 gavetas com chave. 
Garantia de 1 (um) ano. 

ABNT 

18.  Poltrona 	reclinável 
com banqueta para 
repouso 

Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e 
encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de 
alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa 
da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável 
(mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de 
borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática 
na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m 
de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. 
Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de 
comprimento. Garantia de 1 (um) ano. 

ABNT 
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19.  Estante 	para 
farmácia 

Estante de aço medindo 2,00 altura x 0,90 largura x 0,30 profundidade 
com 06 prateleiras reguláveis com reforço nas bandeja chapa da bandeja 

ABNT 

22 coluna 14, com reforço em X nas laterais e no fundo, pintada por 
sistema eletrostático a pó na cor cinza . 

20.  Gaveteiro 
organizador tipo BIN 

Gaveteiro organizador tipo Bin, de material plástico, empilhável, 
numeração mínima n° 01 e máximo n° 08. 

ABNT 

21.  Dinamômetro 
hidráulico de mão 

O dinamômetro de mão hidráulico é utilizado para avaliação da força de 
preensão palmar. Possui manômetro em PVC e visor em acrílico 
transparente com marcação em 2 escalas: pounds force e quilograma 
força, sendo suas divisões de 2kg (51b) de O a 90kg (0 a 2001b). Permite 
o ajuste do tamanho da mão (falanges) em até 5 posições diferentes, 
permitindo a adequação da posição para melhor precisão da avaliação. 

ABNT 

22.  Biombo triplo Estrutura tubular em aço redondo. Pés com ponteiras plásticas. Pintura 
eletrostática a pó epoxi. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m 
largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento 

ABNT 

23.  Balança 
Antropométrica 

Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, 
visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de 

Registro no 
IPEM E 

Adulta pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento., 
Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha 
antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de 
voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 

INMETRO 

01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de 
instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do 
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a 
empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente 
o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

24. Autoclave Capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que Registro 
Horizontal De Mesa: deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: ABNT 
Capacidade para 42 
litros 

120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. 
Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e 
Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço 
inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula 
de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço 
inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente 
com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de 
energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da 
água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como 
o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço 
inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de 
vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 
03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a 
altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que 
impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser 
construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento 
de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. 
Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve 
ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve 
ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo 
e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para 
ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro 
display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve 
desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a 
temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: 
Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de 
segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso 
de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, 
atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. 
Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de 
Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem: 110/220 v. 
Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. 
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U PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

25. Autoclave 
Horizontal De Mesa: 
Capacidade 	de 	60 
litros 

Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de 
microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 
minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de 
resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com 
filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula 
solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: 

ABNT 

construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia 
de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao 
calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a 
temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna 
da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser 
automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente 
perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em 
aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de 
vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema 
de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do 
equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e 
dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione 
maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de 
baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, 
blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço 
inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação 
tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas 
de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar 
automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura 
programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possiiir 
válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para 
evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de 
água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a 
Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. 
Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de 
Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem: 110/220 v. 
Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

26.  Autoclave 
Horizontal De Mesa: 
Capacidade 	de 	75 
litros 

Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de 
microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 
minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de 
resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com 
filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula 
solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: 
construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia 
de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao 
calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a 
temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna 
da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser 
automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente 
perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em 
aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de 
vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema 
de fechamento da. Porta Dispositivo que impeça o funcionamento dó 
equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e 
dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione 
maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de 
baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, 
blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço 
inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação 
tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas 
de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar 
automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura 
programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir 
válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para' 
evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de 
água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a 
Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. 
Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de 
Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem: 110/220 v. 
Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços 

ABNT 

27.  Balança 	Eletrônica 
Pediátrica 15 Kg 

Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. 
Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de 
pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com 
indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara 
(zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil 
limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em ' 
material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. 
Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, 
silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e 
certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. 
Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. 
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar 
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

Registro no 
IPEM E 
INMETRO 

t, 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

28.  Balde 	cilíndrico 
porta 	detritos, 	c/ 
pedal, 	capacidade 
aprox. 10 litros. 

Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. 
Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

ABNT 

29.  Banqueta 	giratória, 
tipo mocho. 

Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os Os. 
Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e 
com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade 
controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 
(um) ano para defeitos de fabricação. 

ABNT 

30.  Carrinho 	para 
curativo em inox. 

Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço 
inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com.  
rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação 
por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde 
em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 
0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia 
mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. 

ANVISA 

31.  Detector 	de 
batimento 	cardíaco 
fetal 

Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado pôr 
bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado 
em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. 
Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 
10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada 
no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual 
em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticàs 
de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. 

Registro 
MS/ANVIS 
A 

32.  Escada 	clínica 	02 
degraus. 

Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento 
anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em 
borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia 
mínima de 12 meses. 

ABNT 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, 170 — Rebouças — 80.230-140 — Curitiba — Paraná — Brasil — Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330:4407 

www.saude,pr.gov.br  - ciabinete0Sesaprigov.br 	 12 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

33.  Esfigmomanômetro 
aneróide 	portátil 
obeso 

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, 
envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. 
Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1a 
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeáVel. 
Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, 
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento 
total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para 
verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter 
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - 
peça em metal leve. de mecanismos nas operações de retenção e 	' 
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, 
antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha 
especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá 
possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e 
no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em 
bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar 	' 
assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração 
de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos 
quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM 
certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro 
no Ministério da Saúde. 

Registro no 
IPEM E 
ANVISA 

34.  Esfigmomanômetro 
aneróide 	portátil 
pediátrico 

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, 	' 
envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. 
Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1a 
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. 
Fecho com velc,ro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, ' 
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento 
total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para 
verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação 
do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em 
metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento 
do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de 
látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de 
comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir 
identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no 
manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em 
bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de 
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os 
aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico 
do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no 
MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. 
Apresentar Catálogo e Manual em português. 

Registro no 
IPEM E 
ANVISA 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

35.  Esfigmomanômetro 
para adulto 

Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, 	' 
envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. 
Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1a  

qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. 
Fecho com veicro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, ' 
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento 
total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para 
verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação 
do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em 
metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento 
do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de 
látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de 
comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir 
identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no 
manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em 
bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de 
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os 
aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico 
do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no 
MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. 
Apresentar Catálogo e Manual em português. 

Registro no 
IPEM E 
ANVISA 

36.  Especulo 	vaginal 
inox Collin grande, 
115x4Omm. 

Especulo Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT 

Registro 
ABNT 

37.  Especulo 	vaginal 
inox Collin médio, 
105x35 mm. 

Especulo Collins em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT. 

Registro 
ABNT 

38.  Especulo 	vaginal 
inox 	Collin 
pequeno, 902(30mm. 

Especulo Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT 

Registro 
ABNT 

39.  Especulo 	vaginal 
inox Collin, virgem 
75mmx15mm 

Especulo Collins em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia, 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT 

Registro 
ABNT 

40.  Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema 
de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sOns 
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo 
ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o 
maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 
micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua 
limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. 
Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos ' 
auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando 
adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser 
entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. 
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português 
e assistência técnica local comprovada. 

Registro 
MS/ 
ANVISA 
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PARARIA 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

41.  Estetoscópio 
pediátrico 

Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema 
de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons 
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo 
ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o 
maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 
micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua 
limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. 
Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos ' 
auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando 
adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser 
entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. 
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português 
e assistência técnica local comprovada. 

Registro 
MS/ 
ANVISA 

42.  Estadiômetro 
(Régua 
antropométrica) 

Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de ' 
indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, 
e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que 
não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem 
deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada 
centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) 
ano. 

Registro na 
ANVISA 

43.  Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 
1,20mm. Com  anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro 
fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e 
máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 
1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

Registro 
MS/ 
ANVISA 

Registro 
MS/ 
ANVISA 

44.  Histerômetro Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com 
segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de O a 15 cm e um 
anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento 
centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 
Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

45.  Kit 	inalação 
ADULTO 

Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório 
com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido 
com 1,5 metros 

Registro na 
ANVISA 

46.  Kit 	inalação 
PEDIÁTRICO 

Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara 
infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com 
capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 
1,5 metros 

Registro na 
ANVISA 

47.  Lanterna 	Clinica 
para Exame. 

Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real 
do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas 
AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. 
Medida: 14 cm de comprimento 

Registro na 
ANVISA 
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48.  Mesa auxiliar para 
material 
ginecológico. 

Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés 
em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de 
diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas: 
Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo 
aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

Registro 
MS/ANVIS 
A 

49.  Mesa 	de 	exame 
clínico 

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou 
eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1a 	' 
qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável 
manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. 
Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões 
aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de 
altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no 
MS/ANVISA. 

Registro 
MS/ANVIS 
A 

50.  Mesa 	De 	Exame 
Clínico Pediátrica. 

Mesa para exame clínico infantil, estrutura tubular de aço pintado na cor 
branca, leito estofado revestido em courvin, pés com ponteira de 
borracha, dimensões mínimas aproximadas 85 altura x 150 largura x 50 
cm profundidade. 

ANVISA 

51.  Mesa 	de 	exame 
ginecológico. (Cama 
para 	exame 
ginecológico 	tipo 
divã) 

Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de 	' 
fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. 
Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) 
porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser 
metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do 
mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, 
através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O 
leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes 
anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, 
unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro 
(4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras 
anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e 
com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita 
através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir 
gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A 
gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel 
para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A 
gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao 
móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 
1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento 
(variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na 
cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento 
estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em 
courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na 
maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. ' 
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. 

Registro 
ABNT 
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52.  Negatoscópio 	01 
corpo para fixação 
em parede. 

Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. 
Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de 
aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para 
fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para 
fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de 
lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e 
freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga 
para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as 
normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar 
Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. 
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar 
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

Registro 
MS/ANVIS 
A 

53.  Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica 
em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 
2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros 
aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador 
de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir 
cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. 
Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço 
inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir 
controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas 
médias comuns. 	Acompanha estojo reforçado para acondicionamento 
e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) 
especulos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar 
Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. 
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar 
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

Registro 
MS/ANVIS 
A 

54.  Termômetro 
auricular 	- 
infravermelho 

Termômetro auricular, digital, infravermelho digital; graduação: de O a 
45 graus com infravermelho, uso clínico. 

ANVISA 

55.  Aspirador 	de 
secreção 

Aspirador de Secreção a vácuo, portátil utilizado para aspiração de 
líquidos, sangue e vômitos e outras secreções. 
Características Gerais: 
- Elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e 
choque; Peso máximo de 2.300kg; 
- Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de -1 
hora; Aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de O a pelo menos 
15 pol. hg, Frasco coletor com capacidade mínima de 500m1 e máxima 
de 1,31 dotado de válvula automática de nível; Motor com protetor 
térmico; Isento de manutenção e lubrificantes; Tensão Bivolt 
Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz; 
Acessórios:  

- Um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; Duas (02) cânulas rígidas de 
aspiração, esterilizáveis; Um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo 
(2p + t) 

ANVISA 

n 	. \J- 
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56.  Braçadeira 	para 
injeção 

Braçadeira para injeção em inox, altura regulável, haste em tripé de 
ferro fundido epóxi, apoio de braço em chapa inox 0,80m, altura 
máxima 1,08m 

ANVISA 

57.  Cuba rim Cuba Rim Inóx 26 x 12 cm 750m1 ABNT 

58.  Bacia 	inox 	para 
curativo 

Bacia inox, 41cm e capacidade de 6.300m1 ABNT 

59.  Pinça 	Cheron 	- 
material em inox, 

Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 
anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

Registro 
ABNT 

60.  Pinça de dissecação 
- anatômica - 	em 
inox, 14 cm 

Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT. 

Registro 
ABNT 

61.  Pinça de dissecação 
- dente de rato- em 
inox, 14 cm 

Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de 
garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT 

Registro 
ABNT 

62.  Pinça FOERSTER - 
Curva 

Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos 
de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT 

Registro 
ABNT 

63.  Pinça FOERSTER - 
Reta 

Pinça FOERSTER — Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de 
garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT 

Registro 
ABNT 

64.  Pinça 	Pozzi 
(medindo de 24 cm). 

Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de 
garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT 

Registro 
ABNT 

65.  Porta 	agulha 
HEGAR 	(medindo 
20 cm) 

Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de 
garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT 

Registro 
ABNT 

66.  Sistema 	de 
Iluminação 	para 
especulo vaginal 

Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 
3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR 
de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de 
operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, 
Lithium 

Registro 
ABNT 

67.  Suporte para soro. Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de 
regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 
ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, com 
rodinhas,pintura epóxi na cor branca, dimensões aproximadas de no 
máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. 

Registro 
ABNT 

68.  Tesoura Mayo Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos 
de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT. 

Registro 
ABNT 

69.  Tesoura 	SIMS 
RETA - em inox, 
medindo 20 cm 

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de 
comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia 
de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. 

Registro 
ABNT 
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70. KIT 
EQUIPAMENTO 
URGENCIA 
EQUIPAMENTO 

1-Laringoscópio 
infantil/adulto com 
conjunto de lâminas. 

2-Ambú Adulto com 
máscaras. 

3- Ambú Infantil 
com máscaras. 

4- Ambú neonatal 

5-Jogo de cânulas de 
Guedel (adulto n° 
05, 7 e 9 e infantil 
n° 3.51) 

LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo 
médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. 
Especificações técnicas mínimas: 
Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e 
alimentação através de pilhas tipo C. 
Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que 
proporcione maior luminosidade. 
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. 
Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 
3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. 
Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e 
autoclaváveis. 
As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde 
compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. 
Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas 
lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português 
REANIMADOR MANUAL (AMBU) — adulto, infantil e neonatal -
Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem 
praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de 
entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. 
Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais 
Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, 
autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão 
Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na. 
porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível 
para visualização da face do paciente. 
Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma 
válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar 
ambiente. 
Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 
ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável 
com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; 
Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, 
com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida 
transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; 
tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de 
silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e 
ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e 
esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com 
todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento 
descritos no manual para garantir o bom funcionamento do 
equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e 
acessórios devem ser livres de látex. 
CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-
Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo 
ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, 
vômitos, etc. 

Registro 
ABNT 
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Especificações técnicas mínimas 	 . 
Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha 
radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro 
padrão e conexão Standard, e orifício distai. Dotado de balonete distai 
macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com 
válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 
7.0, 9.0 com balonete.  
CÂNULA 	OROFARINGEA 	(GUEDEL) 	- 	Descrição 	básica - 
Equipamento 	médico-hospitalar 	destinado 	a 	manutenção 	de 
permeabilidade das vias 
aéreas 	superiores 	em 	pacientes 	com 	rebaixamento 	de 	nível 	de 
consciência. 
Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atónico, 
transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção 
proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; 
Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro 
adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, 
Numeração: 1, 3, 5 

71.  Carrinho 	de 
urgência 	e 
emergência 

Construído em chapa de aço pintada com tampo superior em inox. 
Estrutura reforçada 4 rodízios de 4" sendo 2 deles com freio. 4 gavetas 
sendo a primeira com divisões para medicamentos Suporte para cilindro 
de 	oxigênio 	Suporte 	para 	soro 	Suporte 	para 	cardioversor 	ou 
desfibrilador Tábua para massagem cardíaca 4 tomadas elétricas tipo 
filtro de linha Possuir gavetas com chaves ou lacre único. Dimensões 
mínimas: 70 cm de comprimento x 45 cm de profundidade x 90 cm de 
altura 

ABNT 

72.  Bolsa / maleta de 
materiais 
emergência 

Bolsa para transporte de material de emergência médica pré-hospitalar, 
em nylon, à prova d'água externamente, com abertura completa 180° 
(cento e oitenta graus). Fecho em zíper duplo, resistente, com divisões 
internas para guarda de materiais, fixadores de velcro, compartimento 
tipo bolsa no interior para guardar de esfignomanômetro, estetoscópio e 
outros instrumentos, alça regulável, podendo ser transportada na mão, 
como mochila ou no ombro. Com  bolsos externos para guarda de outros 
materiais. 

ABNT 
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73. Desfibrilador 	Semi 
Automático - DEA 

Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG 
da vítima e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para 
reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia 
ventricular. 
Características Gerais: 
O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o 
traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o 
choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou 
taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 
Bolsa 	para 	transporte 	do 	aparelho 	e 	de 	todos 	os 	acessórios 
confeccionada em tecido resistente. 
Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso 
em adultos e crianças. O choque mínimo para adultos deve ser de 100 
Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 Joules.  
Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil. 
Tempo de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para 
energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas 
novas. 
Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que 
auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador 
luminoso. 
Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e 
necessidade de manutenção. 
Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de 
procedimentos. 
Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, .peso 
máximo de 4,0 kg incluindo a bateria e acessórios. 
Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de 
choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG. 

Registro na 
ANVISA 

Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos 
realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados 
para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser 
fornecido software específico para esta operação. 
Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de 
pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, 
com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem 
necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes 
adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, 
descartáveis. 
Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda 
de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; 
Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano;Três pares 
de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos 
adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. 	 . 
Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda 
de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; 
Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano; 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, 170 — Rebouças — 80.230-140 — Curitiba — Paraná — Brasil — Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330-4407 

www.saude,pr,gov.br  - qabíneteQsesa.or.gov,br 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saúde 

74.  Aparelho 	para Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado Registro 
inalação- 	uso 
individual 

ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, 
para utilização individual na administração de soro fisiológico ou 
medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de 
névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador 
de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo 
corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; 
tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. 

ANVISA 

Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. 
Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo 
Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar 
Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e 
Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. 

75.  Oxímetro de pulso Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer Registro 
de mesa ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva 

pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos 
e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve 
funcionar funcionar em110/220 	automaticamente. 	Bateria 	interna, 
recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem 
dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores -
adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e 
alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para 

ANVISA 

Sp02 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 
minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e 
barra de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. 
PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm 
TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% 
PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. 
AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a 
mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo 
frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva 
pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,  
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76.  Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado 
de 02 lâmpadas; 
Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável 
em qualquer abertura);  
Filtro Polarizador para eliminação de reflexo 
Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; 
Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; 
Marcador de dioptrias iluminado; 
Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; 
Borracha de proteção para evitar riscos na lente;  
Cabeça em ABS resistente a impactos; 
Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; 
Cabo metálico; 
Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em 
caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; 
Estojo macio ou rígido;  
Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em Português; 
Apresentar registro na ANVISA. 

Registro 
ANVISA 

77.  Vela de Hegar N° 04 DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO N° 04 
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 
Tamanho: de 20 cm até 21,5cm 
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE. 

Registro 
ABNT 

78.  Vela de Hegar N° 05 DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO N° 05 
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304  
Tamanho: de 20 cm até 21,5cm 
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE. 

Registro 
ABNT 

79.  Pinça 	Hartmann- 
Pinça de Jacaré 

Aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca 
dentada, propria para retirada de Diu em casos de fio nao visivel, 
encrustamento e quebra 

Registro 
ABNT 
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80.  Geladeira 	para 
guarda 	de 	vacinas 
com 	registro 	na 
ANVISA 

Equipamento 	vertical, 	de 	formato 	externo 	e 	interno 	retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, 
capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com 
circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço 
inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável ,com 
sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas 
paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical 
com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com 
rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de 
condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil 
acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável 
de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por 
solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, 
comando digital micro processado com temperatura de momento 
máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, 
alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral 
de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo 
com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na 
abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 

Registro 
ANVISA 

Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. 
Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência 
integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 
horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 
meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do 
Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a 
realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da 
Assistência Técnica. 

81.  Caixa 	térmica 	de 
poliuretano 	com 
capacidade 	mínima 
de 	15 	litros, 	com 
termômetro digital 

Em polietileno, Capacidade mínima 15 LITROS -. alça rígida 
articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões 
aproximadas: (CxAxP) 35cmx 29cm x 27cm. 
Dados do termômetro 
Referência 7424.02.0.00 

ANVISA 

Faixa de utilização -50°C+70°C/°F 
Precisão ±1°C/°F 
Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C 
Pilha 1 x 1,5 AA 
Peso 80g 
Medidas do produto 60x39x16mm 
Campa do cabo 50cm 
Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor 
Máxima E Mínima  
Função °C/°F 
Resistente A Água 
Tampa Removível 

82.  Caixa 	térmica 	de 
poliuretano 	com 
capacidade 	mínima 
de 32 litros 

Em polietileno, Capacidade mínima 32 LITROS, alça rígida articulável, 
com tampa, ambiente de isolamento. Medidas aproximadas : 45cm x 
30cm x 40cm  

ANVISA 
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83.  Consultório Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo 
fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: 
Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti- 
corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e 
dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base 
c/ 	proteção 	em 	borracha 	ou 	material 	similar. 	Revestimento 	do 
estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde 
clara. Proteção plástica p/ os pés dopaciente. Braço da cadeira c/ 
formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça 
articulável, 	c/ 	movimento 	longitudinal. 	Acionamento 	através 	de 
comandos 	elétricos 	c/ 	atuadores 	hidráulicos 	ou 	moto-redutores. 
Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento 
e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a 
rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de 
aproximada 	140 	Kg. 	Fornecimento 	de 	plantas 	baixas 	e 	outras 
necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as 
informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. 
Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista 
explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ 
diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia 
mínima do conjunto de 12 meses. 

Registro no 
INMETRO 
e ANVISA 

odontológico 
(cadeira, 	equipo, 
refletor, 	unidade 
auxiliar acoplada à 
cadeira) 

Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura 
montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: 
braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso 
e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray 
(tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. 
Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura 
epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos 
de água e spray c/ válvula anti-refluxo. 
Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da 
rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo 
as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios 
necessários 	à 	sua 	instalação. 	Caixa 	de 	ligação 	(distribuição) 
independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de 
desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 
ml. Bandejas removíveis de aço. 
Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em 
porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de 
água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro 
p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de 
sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais 
lisos. 	Formas arredondadas; 	estrutura em alumínio ou aço, com 
proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. 
Garantia mínima de 12 meses. 

84.  Mocho odontológico Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. 
Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base 
com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento 
em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 
(um) ano. 

Registro na 
ANVISA 

 h 	. 	' 
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85.  Caneta 	de 	Alta 
Rotação 

Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, 
aumentando 	a visibilidade do 	operador durante 	o procedimento 
cirúrgico. Cabeça 	mediana, 	angulação 	de 	45°. 	Alto 	torque, 
confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e 
excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com 
linhas arredondadas; baixo nível de ruído; 	sistema de rolamentos 
apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da broca 
(saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. 
Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro 
ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. 

Registro 
MS/ 
ANVISA 

86.  Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável 
ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são 
transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens 
com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro 
livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo 
eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável 
lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, 
tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, 
Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, 
Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), RazãO de 
Transmissão de velocidade: 	1:1, Autoclavável: 	135°C, Peso: 90 g, 
Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado 
do Paraná 

Registro 
ANVISA 

87.  MICROMOTOR Micro 	Motor Intra 	com 	refrigeração; 	spray 	externo 	através 	de 
mangueira siiiconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que 
possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a 
assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o 
giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 
furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel 
giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo 
nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 	1000 ciclos. 
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. 
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 
(PSI.) 	Consumo 	de 	ar: 	65 	(L/min). 	Razão 	de 	Transmissão de 
velocidade: 	1:1. Autoclavável: 	135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. 
Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado 

Registro 
ANVISA 

88.  Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável 
Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável 
Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável 
Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável 
Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável 
Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável 
Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável 
Escavador de dentina n° 11 de aço inox — autoclavável 

Registro na 
ANVISA 

.. 
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89.  Material para ART Cortante de Black duplo n° 14/15 
Espátula de plástico para ionômero 
Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável 
Porta matriz metálico toffiemire adulto de aço inox - autoclavével 
Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável 
Escavador de dentina n° 17 de aço inox - autoclavável 
Escavador de dentina n° 20 de aço inox - autoclavável 
Cabo de bisturi n° 3 de aço inox- autoclavável 
Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável 

ANVISA 

90.  Amalgamador Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré- 
dosificadas para o uso em restaurações dentárias. 
- Garantia mínima de 1 ano. 
- Tensão 127/220. 
- Tempo de Programação: O a 60 segundos.  
- Compatível com todas as cápsulas. 
- Assepsia sem danos ao equipamento. 

ANVISA 

91.  Seladora para papel 
Grau Cirúrgico 

Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; Controle de 
temperatura com temporizador em led que indica o tempo da solda, 
possibilitando 	a 	selagem 	de 	materiais 	de 	diferentes 	espessuras; 
Indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. 
Largura de selagem: 30 mm 
Comprimento de selagem: 300 mm 
dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 
altura (mm). 

ANVISA 

92.  Compressor Compressor de Ar Odontológico com pintura interna do reservatório 
antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na 
entrada e saída de ar. 
Atende lou mais consultórios odontológicos. 
Informações 	Técnicas: 	Tensão: 	1 1 OV 	ou 	220V 
Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 
424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e 
assistência técnica. 

ANVISA 

93.  Fotopolimerizador Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer 
substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm 
aproximadamente.Equipamento com ou sem fio, com tecnologia em 
fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência 
mínima de 1200 mW/cm2; 	leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz 
com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. 
Garantia 	mínima 	de 	1 	ano 	e 	assistência 	técnica 	permanente. 
Biossegurança: Assepsia sem 	danos nos 	componentes eletrônicos. 
Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível. 

ANVISA 

94.  Aparelho 	de 	RX 
odontológico 

Aparelho de Raio X - Odontológico Potência 70 kVp.. Braços 
arredondados: permite a unificação de peças. Equilíbrio dinâmico 
preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da 
estabilidade da base. Bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos 
consecutivos. Controle Eletrônico: regulagem de tempo através de 
teclado de membrana, com visualização através de LEDs. Voltagem: 
127 	ou 	220V. 	Potência: 	1,20 	Kva. 	Potência/cabeçote: 	70 	kVP. 
Amperagem/cabeçote: 8 mA. 30 '''\i 
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95.  Avental 	chumbo 
adulto 

Com 	protetor 	de 	tireóide, 	revestido 	em 	tecido 	bagun 	lavável. 
Acabamento em viés e fechamento em velkron. Tamanho 0,60 x 0,76m, 
proteção equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou 
similar. 

96.  Avental de chumbo 
infantil 

Com 	protetor 	de 	tireóide, 	revestido 	em 	tecido 	bagun 	laváve. 
Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção equivalente de 
0,25 a 0,50 mm de PB, uso Odontológico. Ou similar. 

97.  Cuba 	lavadora 
ultrassonica 	3,81 
com aquecimento 

Lavadora ultra sônica, com aquecimento, capacidade 
3,8 1, cuba 300x151x100xmm, 40 khz, cesto e tampa em inox e gabinete 
em aço. timer digital, 60 minutos, bivolt automático (110/220), 40 khz. 
deve conter manual em português e assistencia tecnica 

ANVISA 

98.  Fogão 	a 	gás, 	04 
queimadores. 

Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, 
forno 	autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno 
deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, 
luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro 
temperado, 	quatro queimadores 	(sendo 	um 	"familia") 	isolaniento 
térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. 
Voltagem de 	110/220 v Bivolt — selecionável e ou automático. 
Totalmente adaptado ás normas do INMETRO, garantia de 12 meses. 
COR: Branca. 

Registro no 
INMETRO 

99.  Purificador de Água. Com filtro refrigerado, elétrico, 	ligado direto ao ponto de água, 
serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água 
de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla 
filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e 
sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura 
gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. 
Garantia de 12 meses. 

Registro no 
INMETRO 

100.  Refrigerador para 
copa 

Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta:para 
frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, 
prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés 
niveladores, 	iluminação 	interna, 	capacidade 	bruta 	(geladeira 	X 
congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, 
Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. 
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar 
gratuitamente 	o 	translado 	dos 	equipamentos 	até 	o 	local da 
Assistência Técnica. 

101.  Aparelho 	de 
Televisão 

TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital 
integrado. 

102.  Aparelho de DVD Aparelho de DVD player (com controle remoto e cabos AV e HDMI 
inclusos), compatíveis com as mídias DVD vídeo e CD, compatível 
com formatos MP3, AVI, MP4, JPEG, DIVX, VCD. Entrada USB (no 
mínimo uma). Saídas: HDMI, VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO 
COMPOSTO, COAXIAL DIGITAL, ÁUDIO ANALÓGICO. BIVOLT 

103.  Aparelho de telefone 
sem fio 

Aparelho de telefone sem fio, com display iluminado e teclado 
luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com 
identificador de chamada; opções de volume e toque; com freqüência 
mínima de 1,9 GHz 11, 
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104.  Conjunto 	portátil Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com 
para oxigenoterapia capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. Dotado de válvula de 

segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; 
Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de 
carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada 
e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita 
transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o 
transporte. 

105.  Computadores Estação de Trabalho — 8,0 GB RAM — 1,0 TB HD — Monitor 21,5" com 
Suporte Ajustável de Altura — Microsoft Windows 10 

106.  Impressoras Impressora Laser Monocromática 42 páginas por minuto (ppm) 
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107. Tablet Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro 
núcleos e 2M L2 cache; Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; 
As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por 
hardware. 
Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes 
formatos: H263, H264 e MPEG4. 
Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no 
"Performance test" e 80 pontos no "UX test" — "User Experience" 
medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies 
http://principledtechnologies. com/benchmarkxprt/mobilexprt/  obtido 
através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte 
procedimento: 	 ' 
i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. 
ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na 
bateria. 
iii) Reiniciar o Tablet. 
iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests". 
MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo 
(DDR3L 1066MHz); 
Tela de 10.1 
Conectividade Wifi Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado 
(interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G (no 
mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 
900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz 
Bateria Interna e recarregável 
Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em 
português; 
Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser 
integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a 
necessidade de aplicativos ou softwares extras;  

Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, 
calculadora, cronômetro; 
Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: 
i) mp3; 
ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); 
iii) mp4 (AAC e H264); 
iv) ogg (Vorbis áudio); 
v) wav (PCM). 
Bateria: Lítio-ion ou Polímero de titio. 
Interface: Microfone.... etc, Porta Micro-USB padrão 2.0; 
Câmera fotográfica traseira (05 MP) 
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108. Kit 	Saúde Cada kit contendo: 
Reprodutiva 

	

	- 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras 
coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, 
métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e 
métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo 
"wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, 
textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre 
orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, 
DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos 
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e 
métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). 
Opção: Sacola para Transporte. 
- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 
cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e 
masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, 
cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em 
estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm 
Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) 
- Modelo Pélvico de Acrílico — tridimensional, fabricado em acrílico com 
uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que 
compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para 
demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. 
Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para 
transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg 
- Modelo Pélvico de Borracha — modelo pélvico do aparelho reprodutor 
feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de 
colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a 
conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e 
demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 
0,100 kg 
- Pênis de Borracha — modelos penianos com formato natural (com bolsa 
escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm 
para fins educativos. Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. 
Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor 
Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: 
Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, 
Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno 
sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para 
transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg 
- Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos 
contendo 1 Diafragma, I DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 
Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para 
compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. 
Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como 
suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg 
- Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, 
confeccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois 
cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg  
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109.  Aparelho 	de 	Ar Aparelho de ar condicionado, modelo Split 
Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs 
Instalados e no mínimo um ano de garantia. 

Condicionado 
Pequeno Porte 

110.  Aparelho 	de 	Ar 
Condicionado 
Médio Porte 

Aparelho de ar condicionado, modelo Split 
Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, 
Com fluido refrigerante R-410a 
(Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. 

111.  Aparelho 	de 	Ar 
Condicionado 
Grande Porte 

Aparelho de ar condicionado, modelo Split 
Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, 
Com fluido refrigerante R-410a 
(Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos.. 

112.  Aquecedor Características mínimas: 3 níveis de aquecimento; potência 600W no 
menor nível de aquecimento; com termostato, rodinhas para transporte e 
guarda fio. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de 
manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 
meses a contar da data de entrega 

113.  Projetor multimídia Projetor multimídia VPL-CX125 XGA 3000 ANSI LUMENS, 
Dimensão do Produto 372 x 90 x 298mm, Alimentação do Produto: 
100-240V 50/60Hz., Conexoes: D-sub HD, Requisitos: Bivolt, Sistema 
de Display do Projetor: Painel LCD, 0,79 x3, Resolução Nativa: XGA 
(1024 x 768), Número de Pixels: 786.432 x 3= 2.359.296, 
Luminosidade em Lumens: 3000 ANSI Lumens, Formato: 4:3 nativo, 
Sistema: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 
PAL60. Compatibilidade com HDTV: 480i, 575i, 480p, 575p, 540p, 
720p, 720p, 1080i, 1080. Lente: 23.5-28.2mm f/1.75- 2.17, Ajuste de 
Foco/Zoom: Lente zoom 1.2x e zoom digital 4x, Deslocamento de 
Lente: Não, Tamanho Recomendado de Projeção: De 40 até 300 
polegadas (101,6 até 762cm) na diagonal com uma distância de 
projeção de 4,4 - 29,7 pés (1,34 - 9,05m), Correção de Keystone: +/-25° 
na Vertical +/-15° na Horizontal, Montável no Teto: Sim, 
Retroprojeção: Sim.,Opção de Inclinação da Projeção: Sim, Falante 
Integrado: 1 Mono de 1W, Terminais de Entrada: VGA: 2 D-sub de 15 
pinos. Componente: VGA: 1 D-sub de 15 pinos (Compartilhado).. 	S- 
Video: 1 de 4 pinos. 	Composto: 1 RCA. Audio: 3 Mini Jacks Estéreo. 
Terminais de Saída: VGA: 1 D-sub de 15 pinos, 1 Mini Jack Estéreo 
(Saída variável). Protocolo de Controle:RS-232C: 1 D- sub de 9 pinos 
(fêmea) RJ45: 1 100BASE- TX/10BASE-T., Lâmpada: UHP de 200W. 
Controle Remoto: Unidade de Controle Remoto. 

114.  Tela de projeção Tela de projeção dimensões 2.10x1.50 metros, com Tecido Matt White 
com verso preto, com Tripé em aço com tratamento anti corrosivo, 
formato 4:3 

115.  Quadro 	de 	avisos 
em feltro com vidro 

Quadro de aviso com vidro, forro em feltro, moldura em alumínio, com 
chave, medindo no mínimo 50 x 100 cm, contendo parafusos e buchas 
para fixação. 

116.  Coleta 	Seletiva 	de 
Lixo Reciclável 50 
litros - 4 Lixeiras 

Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para 
Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a 
Norma DIN 30.713 Composto de Corpo, Tampa, Fechadura, Chave e 
Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes 

ABNT 
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117.  Dispenser 	para 
sabonete liquido 

Plástico ABS. Com  chave e kit para instalação na parede contendo 
buchas e parafusos. Reservatório de 900 ml. 

ABNT 

118.  Dispenser para papel 
toalha 

Feito em ABS resistente , para papéis interfolhados 2 ou 3 dobras 	- ABNT 

119.  Suporte 	Para 
Coletor de Material 
Perfuro Cortante de 
31 a 151 

Fabricado em Arame BTC; Acompanha dois parafusos e duas buchas. ABNT 

120.  Carro para material 
de limpeza 

Confeccionado 100% polipropileno, com 1 balde espremedor 30 litros, 
com divisão para água limpa e suja, c/ kit mop liquido e pó, placa 
sinalizadora, pá e saco de vinil. 
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