
CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS COM TERMÔMETRO DIGITAL 
Descritivo: capacidade (aproximada) de 50 litros, paredes com Poliestireno de Alto Impacto (PAI), 
entre camadas com PU (Poliuretano Expandido), tampa soprada com PAD (Polietileno de Alta 
Densidade), tampa com fecho de vedação e alças. Medidas (aproximadas): altura 40 cm, largura 35 
cm e comprimento 62 cm. Características adicionais: fabricação com matéria-prima virgem. Sistema 
para monitoramento da temperatura interna acoplado (termômetro) com visualização da temperatura 
máxima e mínima sem precisar abrir a caixa térmica.  
 
 
GELADEIRA PARA VACINAS  
Descritivo: câmara vertical desenvolvida especificamente para armazenamento de imunobiológicos. 
Capacidade de armazenamento interno mínimo de 1.200 litros e máxima de 1.350 litros. Alimentação 
elétrica de alta capacidade, com condensação a ar, para recuperação e estabilidade da temperatura 
interna em aproximadamente 15 minutos após abertura de porta. Gabinete externo e interno em aço 
inoxidável ou aço carbono e prateleiras ajustáveis. Porta de vidro triplo com anti embaçamento e 
sistema de travamento com chave ou senha. Equipamento montado sobre 4 rodízios. Painel de 
comando com informações em português e sistema eletrônico integrado em display único, 
programável de 2°C a 8°C, com a temperatura de momento, variações máxima, mínima e nível de 
carga de bateria. Memória interna com capacidade de armazenamento no mínimo de 05 anos dos 
dados exportáveis através de entrada USB. Software de monitoramento e gerenciamento. Mensagem 
e alarme sobre falta de energia elétrica, temperatura fora de faixa, falha de sensor de temperatura, 
porta aberta, manutenção preventiva programada, sistema de emergência em operação. Sistema de 
discagem para notificação de alteração de temperatura selecionada e falta de energia elétrica para 
números telefônicos fixos ou móveis. Funcionamento do equipamento em casos de emergências 
alimentado por baterias seladas, com funcionamento na temperatura ideal por 24 horas na falha no 
abastecimento de energia elétrica. Equipamento  disponível em 110 a 220 volts, 50/60 Hz. 
Equipamento com registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
apresentação do comprovante atualizado de cumprimento das legislações correlatas. 
 
LIXEIRAS QUE ABREM COM O PÉ 
Descritivo: lixeira retangular em polipropileno de alta densidade,  tampa com acionamento por pedal 
e capacidade de 25 e 40 litros, com aro superior para travamento do saco de lixo.  
 
CAIXAS PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES – 02 MODELOS  
 
Descritivo 1: coletor de resíduo cortante, capacidade 1.5 litros, em papelão de alta resistência, com 
alça dupla e bocal deverá permitir a colocação do material utilizando apenas uma das mãos, com trava 
de segurança para o fechamento do bocal. Internamente deverá conter saco plástico para retenção de 
líquidos, a superfície externa deverá conter símbolo de material infectante na cor preta.  
 
Descritivo 2: coletor de resíduo cortante, rígido de resíduos perfurocortantes, com capacidade de 1 
litro, em plástico polipropileno rígido, projetado de forma a permitir autolavagem e incinerações na 
cor amarela translúcida podendo ser visualizado o conteúdo. A tampa e bocal deve evitar o contato e 
o retorno do material descartado sobre tampa, de fechamento seguro livre de vazamentos. Apresentar 
o símbolo internacionalmente normatizado para material infectante e linha demarcatória de 
enchimento e número de registro na Anvisa. 


