
Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Atendimento de Urgencia e Emergência

Sala de Triagem Médica e ou Enfermagem

Oxímetro de Pulso

R$ 3.113,00

DE MESA COM 1 SENSOR

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral de Pequeno Porte

Unidade de Centro Cirúrgico-obstétrico

Sala de Parto e Reanimação do Recém-Nascido

Incubadora de Transporte Neonatal

R$ 38.150,00

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para
proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes
para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes
duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico;  1 portinhola tipo íris
para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito
removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de
segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material
atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada
de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a
suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar
com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve
proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de
ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de
pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em
carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado,
Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação
visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4
horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de
transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em
alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura
ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro,
colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do
equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP)

Serviço sem setor

Sala de Atendimento Multiprofissional

Detector Fetal

R$ 1.640,00

TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Centro Obstétrico (partos cirúrgicos e normais)

Área de Assistência ao Recém-nascido

Reanimador Pulmonar em T

R$ 3.252,00

*Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos
parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP
(Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar
comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir
manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector
para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de
peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Atendimento de Urgencia e Emergência

Sala de Emergência

Monitor Multiparâmetros

R$ 17.247,00

- PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ
CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Centro Obstétrico (partos cirúrgicos e normais)

Área de Indução Anestésica

Bomba de Infusão de Seringa

R$ 6.741,00

Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade
de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para
configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo
vazão : 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão,
KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD
de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna
recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso
necessário.

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Internação RN

Área Coletiva de Tratamento Intensivo Neonatal

Incubadora Neonatal (estacionária)

R$ 36.680,00

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico
transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou
mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso
rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento
sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara;
possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores,
facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da
cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e
freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de
radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a
cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de
segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e
autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle
microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que
apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar
controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole continuo de umidade relativa do ar;
Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de
circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de
energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar
alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos.
Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia;
Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas);
Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os
cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento.Alimentação elétrica a ser definida
pela entidade solicitante.

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico
transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou
mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso
rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento
sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara;
possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores,
facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da
cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e
freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de
radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a
cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de
segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e
autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle
microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que
apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar
controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole continuo de umidade relativa do ar;
Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de
circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de
energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar
alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos.
Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia;
Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas);
Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os
cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento.Alimentação elétrica a ser definida
pela entidade solicitante.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Internação RN

Área Coletiva de Tratamento Intensivo Neonatal

Monitor Multiparâmetros para UTI

R$ 24.655,00

- 5 PARÂMETROS BÁSICOS : ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU
MODULAR/DE 10 A 12- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- PRESSÃO INVASIVA (PI): NÃO POSSUI- DÉBITO
CARDÍACO: NÃO POSSUI- CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA:
MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO
ANESTÉSICA

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Internação RN

Área Coletiva de Tratamento Intensivo Neonatal

Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

R$ 6.715,00

*ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA
LED/NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Serviço sem setor

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)

R$ 435,00

RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE
/ INFANTIL / POSSUI

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Centro de Parto Normal

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Cama PPP

R$ 7.929,00

Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos.
Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios
e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade
mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Centro de Parto Normal

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Banqueta para Parto Vertical

R$ 1.259,00

COMPOSIÇÃO: AÇO/ESTOFADO

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
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FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Serviço sem setor

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Berço para Recém Nascido

R$ 995,00

CUNA: ACRÍLICOESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADORODÍZIO: POSSUI

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.



Ministério da Saúde
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Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Ambiência para Serviços de Parto

Serviço sem setor

Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto

Poltrona Hospitalar

R$ 1.631,00

MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO:AÇO / FERRO
PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL

Setor:

Ambiente:

Equipamento:

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de
aquisição.
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