
 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 ANEXO II – TABELA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR 
 AMBIENTES 

 Segue  abaixo  a  relação  dos  equipamentos  que  serão  adquiridos  pela  CONTRATADA, 
 necessários  para  o  início  das  atividades  de  gestão  da  MATERNIDADE  DE  RISCO 
 HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO. 
 Os  equipamentos  devem  atender  a  tensão  elétrica  da  edificação  da  unidade,  a 
 Resolução  MS/ANVISA  Nº  36,  de  03  de  junho  de  2008,  RESOLUÇÃO  Nº  7,  DE  24  DE 
 FEVEREIRO DE 2010. 
 Com  atenção  aos  materiais  e  equipamentos  para  uso  exclusivo  da  UTI  Neonatal  de 
 acordo com a faixa etária e biotipo do paciente. 
 Os  preços  dos  itens  foram  obtidos  a  partir  das  três  cotações,  em  sua  maioria,  para  cada 
 item  consultado  no  banco  de  preços,  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá  no 
 período  de  pesquisa  de  01/09/2021  a  30/09/2021,  conforme  Tabela  1.  A  memória  de 
 consulta se encontra arquivada no banco de dados da Comissão. 

 TABELA  1  –  MOBILIÁRIOS  E  EQUIPAMENTOS  MÍNIMOS  A  SEREM  ADQUIRIDOS 
 PARA  A  MATERNIDADE  DE  RISCO  HABITUAL  ZONA  NORTE  DE  MACAPÁ  –  DRA. 
 EUCLÉLIA AMÉRICO. 

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO  UNID.  QUANT. 
 01  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE 

 COM PEDESTAL, com as características mínimas: 
 ●  Aparelho de pressão Hospitalar, haste em 

 alumínio, livre de mercúrio, visor claro; 
 ●  Faixa de medição de 0 a 300 mmHg e precisão 

 certificada de ± 3 mmHg; 
 ●  Visor grande de 6″ (15 cm) para facilitar a leitura; 
 ●  Corpo em policarbonato de alta durabilidade; 
 ●  Compartimento traseiro em metal para 

 armazenamento da braçadeira e pêra; 
 ●  Com manguito e pêra em PVC, braçadeira em 

 nylon e fecho em velcro; 
 ●  Aprovado pelo INMETRO. 

 UNID.  06 

 02  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 
 PULSO, com as características mínimas: 

 ●  Medidor de pressão e pulsação com medição no 
 pulso; 

 ●  Totalmente Automático; 
 ●  Indicador de Arritmia Cardíaca; 
 ●  Média Automática das 3 últimas medições; 
 ●  Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão; 
 ●  Memória para 120 resultados com hora e data; 
 ●  Tripla zona de memória; 
 ●  Totalmente Automático; 
 ●  Aprovado pelo INMETRO. 

 UNID.  10 



 03  APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 
 BRAÇO, com as características mínimas: 

 ●  Monitor  de  pressão  arterial  automático  digital  de 
 Braço  para  medição  da  pressão  arterial  e  dos 
 batimentos cardíacos em pacientes adulto; 

 ●  Detecta  batimentos  cardíacos  irregulares  durante  a 
 medição  e  mostra  um  sinal  de  aviso  com  o 
 resultado da medição; 

 ●  Método  oscilométrico  de  medição  de  pressão 
 arterial; 

 ●  Tela em Lcd; 
 ●  Capacidade  para  armazenar  o  resultado  das 

 últimas 30 medições; 
 ●  Possui  Indicador  de  Hipertensão  que  alerta  quando 

 a  pressão  arterial  ultrapassa  os  padrões 
 estabelecidos  pelas  organizações  internacionais  de 
 cardiologia; 

 ●  Com  braçadeira  universal  que  se  adapta  a 
 circunferências de braços de 22 a 42 cm; 

 ●  Fonte  de  alimentação  4  pilhas  "AA"  de 
 1,5v. 

 UNID.  10 

 04  APARELHO  DE  ANESTESIA,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Equipamento  microprocessado  para  atender 
 pacientes  neonatais,  pediátricos,  adultos  e  obesos 
 mórbidos; 

 ●  Estrutura em material não oxidante; 
 ●  Com  prateleira  para  suporte  de  monitores;  Gavetas 

 e  mesa  de  trabalho;  Com  rodízios  giratórios,  sendo 
 no mínimo 02 com travas; 

 ●  Com  sistema  de  autoteste  ao  ligar  o  equipamento 
 com  detecções  de  erros  e  falhas  de 
 funcionamento; 

 ●  Com  sensor  de  fluxo  único  universal  para 
 pacientes  adultos  a  neonatos;  Com  possibilidade 
 do uso de sensor de fluxo autoclavável; 

 ●  Válvulas  para  controle  de  fluxo  e  pressão  com 
 sistema  de  segurança  para  proteger  o  paciente  de 
 pressão e fluxos inadequados; 

 ●  Rotâmetro  composto  por  fluxômetro  com  escalas 
 para  alto  e  baixo  fluxo  de  pelo  menos  para  oxigênio 
 (O2)  e  óxido  nitroso  (N2O),  podendo  ser  uma  única 
 para  ar  comprimido  ou  com  monitoração  digital 
 com  entrada  para  oxigênio  (O2),  ar  comprimido  e 
 óxido nitroso (N2O); 

 ●  Sistema  de  segurança  para  interromper 
 automaticamente  o  fluxo  de  N2O,  na  ausência  de 
 O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, 
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 permitir  acoplamento  de  02  vaporizadores  e  com 
 sistema  de  segurança  para  o  agente  selecionado 
 (se  ofertado  sistema  que  permite  o  acoplamento 
 para  01  vaporizador,  deverá  ser  entregue  suporte 
 para acoplar o segundo vaporizador); 

 ●  Sistema  de  circuito  paciente  de  rápida  montagem  e 
 desmontagem  pelo  operador  e  passível  de 
 esterilização;  Traquéias,  válvulas,  circuitos 
 respiratórios,  canister  e  sistema  de  entrega  de 
 volume,  autoclaváveis;  Canister  para 
 armazenagem  de  cal  sodada;  Possibilidade  de 
 sistema  de  exaustão  de  gases;  Válvula  APL 
 graduada;  Ventilador  eletrônico  microprocessado, 
 com display LCD com tela colorida; 

 ●  Modos  Ventilatórios  mínimos:  Ventilação  manual; 
 Ventilação  com  respiração  espontânea  sem 
 resistência  do  ventilador;  Ventilação  controlada  a 
 volume  e  ciclada  a  tempo  (VCV);  Ventilação 
 controlada  a  pressão  e  ciclada  a  tempo  (PCV); 
 Ventilação  mandatória  intermitente  sincronizada 
 (SIMV); 

 ●  Controles  Ventilatórios  mínimos:  Volume  corrente; 
 Pressão;  Frequência  respiratória;  Relação  I:E; 
 Pausa inspiratória; Peep; 

 ●  Alarmes  de  alta  e  baixa  pressão  de  vias  aéreas; 
 Apnéia;  Volume  minuto  alto  e  baixo;  Alto  e  baixo 
 FiO2; Falha de energia elétrica; 

 ●  Monitoração  numérica  de  pressão  de  pico,  média, 
 peep  e  gráfica  da  pressão  das  vias  aéreas; 
 Monitorização  de  frequência  respiratória,  volume 
 corrente, volume minuto e fração inspiratória; 

 ●  Alimentação  elétrica  bivolt  automático  e  bateria 
 interna com autonomia de pelo menos 30 minutos; 

 ●  Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 
 ✔  02  circuitos  para  pacientes,  sendo  01 

 tamanho  adulto  e  01  tamanho  infantil, 
 autoclaváveis. 

 ✔  01 balão para ventilação manual adulto, 
 ✔  01 balão para ventilação manual infantil. 
 ✔  01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 
 ✔  04 sensores de fluxo; 
 ✔  03  mangueiras  de  no  mínimo  4,5  metros, 

 sendo  uma  para  oxigênio,  uma  para  óxido 
 nitroso  e  uma  para  ar  comprimido  e  demais 
 acessórios  necessários  para  o  perfeito 
 funcionamento do equipamento. 

 05  APARELHO  DE  RAIOS  –  X  MÓVEL,  com  as 
 características mínimas: 

 ●  Comando e gerador de raios-x; 
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 ●  Potência de no mínimo de 20 kW ou superior; 
 ●  Sistema de Controle microprocessado; 
 ●  Painel de membrana com teclas do tipo simples 

 toque; 
 ●  kV para Radiografia de 40 kV ou menor a 125 kV 

 ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); 
 ●  mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou 

 maior; 
 ●  Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160 mAs ou 

 maior; 
 ●  Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; 
 ●  Programa de detecção de falhas com indicação no 

 display digital do painel; 
 ●  Acionamento de ânodo giratório por impulso 

 rápido; 
 ●  Cabo disparador em dois estágios com 

 comprimento de no mínimo 3m; 
 ●  Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; 

 Conexão via tomada simples de 3 pinos; 
 ●  Braço articulado pantográfico ou telescópico; 
 ●  Sistema conjugado ao gerador; 
 ●  Estativa  porta  tubo  com  braço  articulado  ou 

 telescópico; 
 ●  Rotação  do  conjunto  Unidade  Selada/  Colimador 

 de  170  graus;  Tubo  de  Raios  X  com  anodo  giratório 
 de rotação de no mínimo 2.800 RPM; 

 ●  Foco  duplo  de  no  máximo  1,5mm  e  0,6mm  ou  foco 
 único de 0,8mm; 

 ●  Capacidade  calórica  do  ânodo  de  no  mínimo  105 
 kHU ou superior; 

 ●  Colimador  manual  com  campo  luminoso  ajustável 
 indicando área a ser irradiada; 

 ●  Temporizador eletrônico de 30s; 
 ●  Rotação  do  campo  de  radiação  de  pelo  menos  90 

 graus; 
 ●  Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automático. 

 06  APARELHO PARA FOTOTERAPIA REVERSA, com 
 as características mínimas: 

 ●  Berço  em  acrílico  montado  sobre  carro  de 
 transporte  móvel  com  quatro  rodízios  giratórios  de 
 no mínimo 4 polegadas, com freios; 

 ●  Fonte  de  luz  com  um  conjunto  de  lâmpadas  LED 
 com  emissão  no  espectro  azul  focado  em  455nm 
 dispostas na base de berço em acrílico; 

 ●  Abertura  superior  recebe  a  sobreposição  de  uma 
 lâmina arqueada, com a superfície interna refle- 
 tora,  de  modo  a  jogar  a  luz  de  volta  para  o 
 paciente; 
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 ●  Possibilidade  de  ajuste  da  intensidade  de  irradiação 
 em todas as direções; 

 ●  Leito  em  acrílico  transparente  com  colchão  de  gel 
 moldado,  vulcanizado  e  macio  com  capa  protetora 
 transparente  que  permite  a  passagem  da  irradiação 
 da  fonte  para  o  paciente  sem  oferecer  riscos  ao 
 paciente; 

 ●  Display  alfanumérico  e  controle  microprocessado 
 para múltiplas funções; 

 ●  Saída RS232 para impressora/computador; 
 ●  Possuir  sistema  de  proteção  contra  altas 

 temperaturas;  possuir  cesto  para  colocação  de 
 objetos; 

 ●  Alimentação  elétrica  a  ser  definida  pela  entidade 
 solicitante. 

 07  APARELHO FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL, 
 características técnicas mínimas  : 
 ●  Fototerapia  microprocessada  de  alta  intensidade,  com 

 15  leds  azuis  de  alta  potência  com  vida  útil  estimada 
 de  20.000  horas,  sem  emissão  de  radiação  ultravioleta 
 e infravermelha; 

 ●  Sistema  de  iluminação  auxiliar  (leds  brancos)  para 
 visualização do paciente; 

 ●  Ajuste  de  potência  de  0  a  100%  e  do  tempo  de  terapia 
 do paciente; 

 ●  Gabinete em plástico de engenharia; 
 ●  Display  alfanumérico  em  cristal  líquido  (LCD),  com 

 indicação  do  tempo  de  tratamento,  intensidade  dos 
 leds  azuis,  temperatura  ambiente,  data/hora  e 
 temperatura do paciente; 

 ●  Pedestal com ajustes de altura e inclinação; 
 ●  Sistema  de  ventosas  para  instalação  sobre  a  cúpula 

 das incubadoras; 
 ●  Braço articulado. 

 UNID.  10 

 08  ARMÁRIO DE AÇO com as características mínimas: 
    Com 02 portas de abrir; 04 prateleiras internas; 

 Puxador estampado na porta; 
    Dimensões mínimas: 190 x 90 x 40 cm (alt. x larg. 

 x prof.), na cor cinza; 
    Capacidade mínima 40 kg. 

 UNID.  04 

 09  ARMÁRIO ALTO FECHADO com as características 
 mínimas: 

 ●  Armário  alto  composto  por  tampo  confeccionado 
 em  madeira  MDP  de  25  mm  de  espessura  na  cor  a 
 definir; 

 ●  Bordas  aparentes  encabeçadas  com  fita  de 
 poliestireno  de  espessura  de  2,5  mm  com  raio  de 
 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor 
 do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
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 hotmelt; 
 ●  Parte  estrutural  do  móvel  confeccionado  em 

 madeira  MDP  com  18  mm  de  espessura  na  cor  a 
 definir; 

 ●  Prateleiras internas com regulagem (cinco); 
 ●  Portas  em  madeira  MDP  de  18  mm  na  mesma  cor 

 do  tampo,  puxadores  de  polipropileno  em  formato 
 de  alça,  com  fechadura  em  aço  niquelado  com 
 tambor  de  giro  simples  180º  e  02  (duas)  chaves 
 escamoteáveis  com  revestimento  em  polipropileno, 
 dobradiças  de  aço  do  tipo  copo  com  regulagens 
 horizontais e verticais; 

 ●  Base  em  aço  galvanizado  sae  1010/1020, 
 retangular  com  50x20#0,95mm,  possuindo  sapatas 
 reguladoras  de  nível  sextavado  em  polipropileno  e 
 diâmetro  35  mm,  que  permitem  regulagens  de 
 nivelamento  até  15mm,  cor  a  ser  definida  pelo 
 órgão; 

 ●  Ou similar de igual ou melhor qualidade; 
 ●  Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA); 
 ●  Variação  máxima  de  5%  nas  medidas  para  mais  ou 

 para menos). 
 . 

 10  ARMÁRIO BAIXO FECHADO com as características 
 mínimas: 

 ●  Em  madeira  MDP  (aglomerado)  de  25  mm  de 
 espessura, na cor a definir; 

 ●  Bordas  aparentes  encabeçadas  com  fita  de 
 poliestireno  de  espessura  de  2,5  mm  com  raio  de 
 2,5  mm  em  suas  extremidades  na  mesma  cor  do 
 tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt; 

 ●  Parte  estrutural  do  móvel  confeccionado  em 
 madeira  MDP  com  18  mm  de  espessura  na  cor  a 
 definir; 

 ●  Prateleiras internas com regulagem; 
 ●  Portas  em  madeira  MDP  de  18  mm  na  mesma  cor 

 do  tampo,  puxadores  de  polipropileno  em  formato 
 de  alça,  com  fechadura  em  aço  niquelado  com 
 tambor  de  giro  simples  180º  e  02  (duas)  chaves 
 escamoteáveis  com  revestimento  em  polipropileno, 
 dobradiças  de  aço  do  tipo  copo  com  regulagens 
 horizontais e verticais; 

 ●  Base  em  aço  galvanizado  sae  1010/1020, 
 retangular  com  50x20#0,95mm,  possuindo  sapatas 
 reguladoras  de  nível  sextavado  em  polipropileno  e 
 diâmetro 35 mm, que permitem 
 regulagens  de  nivelamento  até  15mm,  cor  a  ser 
 definida pelo órgão; 
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 ●  Ou similar de igual ou de melhor qualidade; 
 ●  Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA); 
 ●  Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou 

 para menos). 

 11  ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO COM 02 VÃOS 
 E 4 PORTAS, com as características mínimas: 

 ●  Roupeiro  de  2  vãos  e  4  portas.  Dimensões:  Altura 
 1.900  mm  x  Largura  690  mm  x  Profundidade  400 
 mm; 

 ●  Confeccionado  predominantemente  em  chapa  de 
 aço aço nº 26 (0,45mm) de espessura; 

 ●  Acabamento:  tratamento  pelo  processo 
 anticorrosivo  a  base  de  pintura  eletrostática  a  pó 
 com  camada  de  70  mícrons,  com  secagem  em 
 estufa a 240° C. Cor determinada pela 
 contratante. 

 UNID.  04 

 12  ASPIRADOR DE SECREÇÃO, com características 
 técnicas mínimas: 

 ●  Aspirador elétrico cirúrgico com frasco coletor 
 graduado de 5 litros, de plástico autoclavável; 

 ●  Tampa do Frasco coletor com válvula de 
 segurança; 

 ●  Funcionamento: intermitente e contínuo; 
 ●  Motor Elétrico: 1/3 HP, isento de óleo (auto 

 lubrificado) e baixo nível de ruído; 
 ●  Vacuômetro calibrado até 30polHg (760 mmHg); 
 ●  Aspiração ajustável de 0 a 22 pol Hg ( 560 mmHg) 
 ●  Controle de fluxo aspiratório manual; 
 ●  Tubo  condutor  em  PVC  e  duas  canetas  para 

 Aspiração; 
 ●  Móvel  confeccionado  em  fibra  de  vidro  e  aço  com 

 pintura epóxi montado em base sobre rodízios; 
 ●  Pedal elétrico; 
 ●  Interruptor  liga/desliga  localizado  no  corpo  do 

 aparelho; 
 ●  Sinalizador visual de funcionamento; 
 ●  Dispositivo de segurança contra excesso de 

 líquidos; 
 ●  Sistema de proteção, com rearme automático, para 

 superaquecimento do motor; 
 ●  Duplo sistema de segurança para interrupção da 

 aspiração em caso de frasco cheio; 
 ●  Tensão de alimentação 220V ou bivolt automático. 

 NORMALIZAÇÃO: 
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 ●  Produto certificado de acordo com as normas: 
 NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 
 606061-1-6eNBR IEC 60601-1-9. 

 DA GARANTIA: 
 ●  Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

 equipamento. 

 13  ASPIRADOR  DE  SECREÇÃO  PORTÁTIL,  com 
 características técnicas mínimas: 

 ●  Aspirador cirúrgico, modelo: elétrico portátil; 
 ●  Pressão de vácuo: cerca de 550 mmhg; 
 ●  Fluxo de aspiração: de 15 a 30 lpm; 
 ●  Com 2 frascos em plástico autoclavável , volume: 

 cerca de 3 l; 
 ●  Componentes: sistema anti transbordamento; 
 ●  Filtro bacteriológico; 
 ●  Montado em suporte com rodízios; 
 ●  Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automático; 

 UNID  04 

 14  AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ACIMA 
 DE  350  LITROS),  com  características  técnicas 
 mínimas: 

 ●  Equipamento  horizontal,  com  sistema  de  comando 
 microprocessado,  capacidade  da  câmara  interna 
 de no mínimo 360 litros; 

 ●  Funcionamento  por  meio  de  vapor  saturado  e 
 apresentar  estrutura  em  material  anticorrosivo  e 
 revestimento externo por chapa de aço inoxidável; 

 ●  Comando  micro  processado  programável  com  no 
 mínimo  9  programas,  com  display  touchscreen, 
 manômetro  e  mano  vacuômetro  destinados  a 
 indicar  a  pressão  existente  nas  câmaras  interna  e 
 externa, chave geral e botão de emergência; 

 ●  Câmaras  externa  e  interna  confeccionadas  em  aço 
 inox  AISI  316-L  com  isolação  térmica,  a  câmara 
 interna  deve  possuir  dreno  e  uma  entrada  de 
 validação,  permitindo  a  introdução  de  sensores 
 para coleta de dados de temperatura do processo; 

 ●  Deve  possuir  duas  portas,  barreira  sanitária  e 
 sistema de emergência; 

 ●  Fechamento  das  portas  realizado  por  meio  de 
 elevação  vertical/guilhotina  com  sistema  de 
 segurança antiesmagamento; 

 ●  Sistema  hidráulico  com  tubulações  e  conexões  do 
 conjunto hidráulico devem ser de material 
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 anticorrosivo  e  resistente;  conexões  da  câmara  de 
 esterilização  e  gerador  de  vapor  devem  ser  em  aço 
 inoxidável  ou  outro  material  compatível;  possuir 
 bomba  de  vácuo  e  bomba  centrífuga  de  água  com 
 capacidade suficiente para o gerador de vapor; 

 ●  Sistema  de  segurança  que  impossibilite  o 
 funcionamento  do  equipamento  mediante  qualquer 
 tipo  de  falha,  descuido  do  operador  ou  falta  de 
 suprimentos além de alarmes audiovisuais; 

 ●  Deve  conter  caixa  de  comando  para  proteção  de 
 sobrecarga; 

 ●  O  ruído  não  poderá  exceder  ao  estabelecido  pela 
 portaria ministerial do trabalho; 

 ●  Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automático. 

 DEVERÁ  ACOMPANHAR  O  EQUIPAMENTO,  NO 
 MÍNIMO: 

 ●  02  carros  externos  para  acomodação  dos 
 materiais; 

 ●  01 carro interno para acomodação dos materiais; 
 ●  01  sistema  de  purificador  de  água  por  osmose 

 (compatível  com  a  capacidade  da  autoclave),  1 
 impressora. 

 NORMALIZAÇÃO: 
 ✔  Produto  certificado  de  acordo  com  as  normas:  NBR 

 IEC 60601-1, NBR 60601-1-2 

 DA GARANTIA: 
 ✔  Garantia  de  24  meses  a  partir  da  entrega  do 

 equipamento. 

 15  AVENTAL  PLUMBÍFERO,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Avental  cirúrgico  tamanho:  100  x  60  cm, 
 confeccionado  com  borracha  plumbífera  flexível 
 com equivalência de 0,50mm de chumbo; 

 ●  Fechamento  através  de  tiras  cruzadas  com 
 equivalência  de  0,25mmpb  de  chumbo,  fixadas 
 com velcro; 

 ●  Acabamento em nylon lavável. 

 UNID  02 

 16  BOMBA ELÉTRICA PARA SUCÇÃO DE LEITE, com 
 as características técnicas mínimas: 

 ●  Equipamento elétrico e portátil; 
 ●  Deve possuir nível de sucção ajustável; 
 ●  Produto livre de bisfenol-A (BPA); 

 UNID.  05 
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 ●  Deve possuir no mínimo: 01 Motor e 01 Frasco de 
 no mínimo 110 ml. 

 17  BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO, com as 
 características técnicas mínimas: 

 ●  Equipamento  utilizado  para  medição  transcutânea 
 de  bilirrubina  de  forma  não  invasiva,  podendo  ser 
 no próprio leito do paciente; 

 ●  Modo  de  operação  digital,  medidas  dos  níveis  de 
 bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l; 

 ●  Indicação digital na tela do instrumento; 
 ●  Permitir  a  checagem  de  leitura  pelo  próprio 

 aparelho,  por  meio  de  referências  instaladas  na 
 base carregadora; 

 ●  Fonte  de  luz:  lâmpada  de  arco  de  xenon  de  im- 
 pulso ou LED; 

 ●  Acessórios que devem acompanhar o produto: 
 ✔  adaptador  ac  e  base  do  carregador  com 

 comando de leitura acoplado; 
 ✔  alimentação por bateria recarregável. 

 UNID.  03 

 18  BIOMBO  TRIPLO  TOTALMENTE  EM  AÇO 
 INOXIDÁVEL  AISI  304,  com  as  características 
 mínimas  : 

 ●  Construído em tubos redondos de 22 x 1,20mm, 
 em aço inox; 

 ●  faces com movimento de até 360 graus por meio 
 de anéis giratórios; 

 ●  Pés providos de seis rodízios giratórios de, no 
 mínimo, 02 polegadas; 

 ●  Dimensões mínimas quando aberto: 1,80 x 1,75m; 
 ●  Acompanha: Cortina em tecido 100% algodão; 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 UNID.  14 

 19  BISTURI  ELÉTRICO,  com  as  características  técnicas 
 mínimas: 

 ●  Gerador  com  potência  de  300W,  micro  controlado 
 por  microprocessadores  capaz  de  ler  a  impedância 
 dos  tecidos  nos  modos  bipolar  e  corte,  alterando  a 
 voltagem  e  a  corrente,  mantendo  a  consistência  da 
 potência nos diferentes tipos de tecidos; 

 ●  Com  tecnologia  que  protege  o  paciente  contra 
 queimaduras  em  locais  alternativos,  principalmente 
 com o uso de eletrodos de ECG; 

 ●  Os  controles  de  energia  podem  ser  ajustados 
 através  dos  painéis  com  membranas  a  prova  d 
 água com leitura digital de potência; 

 ●  Acionamento de energia através da caneta 
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 monopolar e através dos pedais; 
 ●  Ajustes  independentes  das  funções  e  das  saídas 

 de energia monopolar; 
 ●  Poderá  ser  utilizado  em  pequenas,  médias  e 

 grandes  cirurgias,  cirurgias  convencionais  e 
 videocirurgia; 

 ●  Para  os  modos  de  corte,  coagulação  e  bipolar  em 
 cirurgias laparoscópicas; 

 ●  As  saídas  de  corte  baixo  e  coagulação  baixa 
 utilizam  voltagens  mais  baixas  para  reduzir  os 
 riscos da eletrocirurgia; 

 ●  Memoriza  a  última  potência  em  caso  de 
 interrupção  cirúrgica,  permite  dois  cirurgiões 
 coagular  simultaneamente,  módulos  monopolares 
 e  bipolar  independentes,  uso  de  pedal  monopolar  e 
 bi-  polar,uso  de  pinças  monopolares,  monitora  o 
 controle  de  impedância  no  eletrodo  de  retorno  do 
 paciente (placa); 

 ●  Modos  de  operação:  Bipolar  (baixo,  médio  e 
 macro); 

 ●  Monopolar (Corte e Coagulação); 
 ●  O  equipamento  deve  dispor  de  duas  saídas 

 monopolares  (canetas  e  vídeo  cirurgia),  uma  saída 
 bipolar  e  uma  entrada  para  uso  de  placas 
 descartáveis; 

 ●  Gerador:  Corte  puro  (300W),  Blend  1  (200W), 
 Coagulação  (120W),  Coagulação  (120W  -  baixa 
 potência) e Bipolar (70W); 

 ●  Deve possuir regulador de alarme sonoro; 
 ●  Deve ser compatível com sistema de gás argônio; 
 ●  Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automático. 

 Acessórios: 
 ●  Um (01) carro de transporte; 
 ●  Um (01)pedal monopolar; 
 ●  Um (01)pedal bipolar; 
 ●  Um (01) cabo para eletrodo de retorno 

 paciente/placa; 
 ●  Um (01) adaptador universal para cirurgia 

 laparoscópica. 
 ●  Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

 equipamento. 

 20  CADEIRA DE BANHO (HIGIÊNICA) ADULTO, com as 
 características mínimas: 

 ●  Estrutura em aço inox; 
 ●  Assento reforçado em aço inox, com tampa em 
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 PVC em plástico de alta resistência; 
 ●  Apoio para os pés fixos em aço inox; 
 ●  Apoios laterais para os braços removíveis em aço 

 inox; 
 ●  Rodízio a 125mm com freios de dupla ação; 
 ●  Capacidade para até 120kg; 
 ●  Dimensões: Altura Total 1,00m x Largura Total 

 60cm x Profundidade Total 70cm; 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 21  CADEIRA DE RODAS ADULTO, TOTALMENTE EM 
 AÇO  INOXIDÁVEL  AISI  304,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Estrutura  em  tubo  redondo  em  aço  inox  de 
 20,00mm x 1,20mm; 

 ●  Assento e encosto em aço inox de 20 mm; 
 ●  Montada  sobre  04  rodas,  sendo  02  rodas  de 

 125mm  fixa,  na  parte  dianteira  e  02  rodas  de 
 125mm giratórias na parte traseira com freio; 

 ●  Apoio para os pés móvel em inox; 
 ●  Capacidade de carga mínima de120kg; 
 ●  Dimensões:  Altura  do  piso  ao  assento  de  0,48  cm; 

 Assento: 0,44 x 0,42m (Largura x Profundidade); 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 UNID  03 

 22  CADEIRA  DE  RODAS  PARA  OBESO,  TOTALMENTE  EM 
 AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as 
 características mínimas: 

 ●  Estrutura  em  tubo  redondo  em  aço  inox  de 
 20,00mm x 1,20mm; 

 ●  Assento e encosto em aço inox de 20 mm; 
 ●  Montada  sobre  04  rodas,  sendo  02  rodas  de  fixa, 

 na  parte  dianteira  e  02  rodas  de  125mm  giratórias 
 na parte traseira com freio; 

 ●  Apoio para os pés móvel em inox; 
 ●  Capacidade de carga de 250kg; 
 ●  Dimensões:  Altura  do  piso  ao  assento  de  0,50cm; 

 Assento: 0,80 x 0,50m (Largura x Profundidade); 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 UNID  02 

 23  CADEIRA  FIXA  SEM  BRAÇOS  com  as 
 características mínimas 

 ●  Estofamento  do  assento  e  encosto  sem  costura  e 
 com  espuma  injetada  em  poliuretano,  de  no 
 mínimo  5  cm  de  espessura  em  perfil  de  PVC  nas 
 bordas,  de  alta  resistência  com  densidade  de  45 
 Kg/m3; 

 ●  Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em 
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 epóxi, rodízios em nylon; 
 ●  O  encosto  e  assento  deverão  ser  em  espuma 

 injetada,  de  poliuretano,  revestida  em  courvin  ou 
 vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos; 

 ●  Dimensões: 
 ✔  Assento: largura 51cm, profundidade 45cm; 
 ✔  Encosto  :  largura 44cm altura 49cm; 
 ✔  Variação  máxima  de  5%  nas  medidas  para 

 mais ou para menos. 

 24  CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO E 05 
 RODÍZIOS com as características mínimas: 

 ●  Estofamento  do  assento  e  encosto  sem  costura  e 
 com  espuma  injetada  em  poliuretano,  de  no 
 mínimo  5  cm  de  espessura  em  perfil  de  PVC  nas 
 bordas,  de  alta  resistência  com  densidade  de  45 
 Kg/m3; 

 ●  Estrutura  metálica  pintada  eletrostaticamente  em 
 epóxi, rodízios em nylon; 

 ●  O  encosto  e  assento  deverão  ser  em  espuma 
 injetada,  de  poliuretano,  revestida  em  courvin  ou 
 vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos; 

 ●  Braço  em  formato  "T",  afixado  sob  o  assento  da 
 cadeira,  apoio  em  pu,  botão  lateral  para  regulagem 
 de altura; 

 ●  A  regulagem  de  altura  do  assento  deve  ser  feita 
 através de alavanca de fácil manuseio; 

 ●  Rodízios  duplos  de  nylon  com  diâmetro  mínimo  de 
 40mm; 

 ●  Dimensões: 
 ✔  Assento: largura 51cm, profundidade 45cm; 
 ✔  Encosto  :  largura 44cm altura 49cm; 
 ✔  Variação  máxima  de  5%  nas  medidas  para 

 mais ou para menos. 

 UNID.  40 

 25  CADEIRA TIPO LONGARINA DE 03 LUGARES COM 
 ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM 
 BRAÇO com as características mínimas: 

 ●  Com assento e encosto confeccionado em 
 polipropileno injetado de cor a combinar; 

 ●  Estrutura em aço metalon 30x30 pintado pelo 
 processo epóxi com secagem em estufa; 

 ●  Ponteiras em polipropileno injetado. 

 UNID.  20 

 26  CADEIRA TIPO LONGARINA DE 02 LUGARES COM 
 ASSENTO  E  ENCOSTO  EM  POLIPROPILENO SEM 
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 BRAÇO com as características mínimas: 

 ●  Com assento e encosto confeccionado em 
 polipropileno injetado de cor a combinar; 

 ●  Estrutura em aço metalon 30x30 pintado pelo 
 processo epóxi com secagem em estufa; 

 ●  Ponteiras em polipropileno injetado. 

 27  CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, com as 
 características mínimas: 

 ●  Fabricada em polipropileno virgem; 
 ●  Estrutura monobloco; 
 ●  Sem braço; 
 ●  Cor branca; 
 ●  Altura: 89 cm] 
 ●  Largura 44 cm; 
 ●  Comprimento 
 ●  Suporta até 150 kg; 
 ●  Atender as normas ABNT ISO 9001, mediante 

 certificação do INMETRO. 

 UNID.  40 

 28  BALANÇO  PÉLVICO  PARA  PARTO  TIPO 
 CAVALINHO, com as seguintes características: 

 ●  Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com 
 assento e apoio de braços estofados; 

 ●  Apoio de braços com regulagem de altura; 
 ●  Dimensões:  Largura: 

 42 cm Comprimento: 
 80 cm 
 Altura do assento: 47 cm 
 Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm Peso: 
 17 kg. 

 UNID  10 

 29  BANQUETA E COLETOR PARA PARTO VERTICAL, 
 com as características mínimas: 

 ●  Em Polietileno de Média Densidade PEMD; Sem 
 emendas ou frestas; 

 ●  Aberta na frente, permite total visualização do 
 processo do parto; 

 ●  Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP; 
 ●  Coletor  encaixa  sob  a  banqueta  e  se  necessário 

 pode  ser  usado  após  o  parto  sob  o  quadril  da 
 paciente para eventuais procedimentos; 

 ●  Pode ser usado sob o chuveiro; 
 ●  Peso aproximado: 2,5 kg (banqueta); 
 ●  Suporta 1.300 kg de força. 
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 30 
 BERÇO AQUECIDO, com as características técnicas 
 mínimas: 

 ●  Equipamento  com  sistema  de  aquecimento  de 
 calor  irradiante  por  elemento  aquecedor  localizado 
 na parte superior do berço; 

 ●  Possuir  giro  bilateral  no  plano  horizontal  para 
 posicionamento do aparelho de raios X; 

 ●  Possuir  bandeja  para  alojamento  do  filme 
 radiográfico; 

 ●  Leito  do  recém-nascido  construído  em  material 
 plástico  radio  transparente  com  laterais  rebatíveis 
 e/ou  removíveis  para  facilitar  o  acesso  ao  paciente, 
 ajustes  do  leito  nas  inclinações  mínimas  de 
 Trendelemburg e Proclive; 

 ●  Colchão  de  espuma  de  densidade  adequada  ao 
 leito  do  paciente  em  material  atóxico  e 
 autoclavável,  com  revestimento  removível  e 
 antialérgico nas dimensões do berço; 

 ●  Estrutura  em  aço  pintado  em  tinta  epóxi  ou  similar, 
 mobilidade  através  de  rodízios  com  freios  e 
 pára-choques frontal e traseiro; 

 ●  Display  a  LED  ou  LCD  para  indicação  de 
 temperatura e potência desejada; 

 ●  Memória para retenção dos valores programados. 
 ●  Sistema  de  controle  microprocessado,  com  modo 

 de  operação  servo  controlado  através  de  sensor 
 ligado ao RN e manual; 

 ●  Relógio Apagar incorporado; 
 ●  Alarmes  áudio  visuais  intermitentes  para 

 visualização  da  falta  de  energia;  falha  na 
 resistência  de  aquecimento;  falta  de  sensor  ou 
 desalojamento  do  sensor  no  paciente;  hipotermia  e 
 hipertermia;  alta  temperatura  prolongada; 
 advertência de rotina; 

 ●  Deverá  acompanhar  o  equipamento  no  mínimo: 
 Bandeja  sob  o  leito  para  armazenamento  de 
 materiais diversos e haste para suporte de soro; 

 ●  Tensão de alimentação 220V ou bivolt automático. 

 ●  NORMALIZAÇÃO: 
 ●  NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) 
 ●  NBR IEC 60601-2 (compatibilidades 

 eletromagnética); 
 ●  NBR IEC 60601-2- 21(Segurança em 

 berços aquecidos) 
 ●  Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

 equipamento. 
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 31  BERÇO AQUECIDO, COM GAVETA PARA RAIOS X E 
 BALANÇA  INTEGRADA,  com  as  características 
 técnicas mínimas: 

 ●  BERÇO,  uso  hospitalar,  aquecido,  para  uso 
 neonatal,  com  aquecimento  de  calor  irradiante  por 
 elemento  aquecedor  localizado  na  parte  superior 
 do  berço,  com  balança  integrada  ao  leito,  leito 
 radio transparente, régua de reanimação; 

 ●  Display  a  LED  ou  LCD  para  indicação  de 
 temperatura  e  potência  desejada;  memória  para 
 retenção dos valores programados; 

 ●  Sistema  de  controle  microprocessado,  com  modo 
 de  operação  servo  controlado  através  de  sensor 
 ligado ao RN e manual; 

 ●  Deve  ter  Refletor  giratório  em  no  mínimo  90  graus, 
 para posicionamento do aparelho de raios-x; 

 ●  Sistema  de  auto  checagem  (self-check)  ao  ser 
 ligado,  para  verificação  do  funcionamento  correto 
 dos componentes; 

 ●  Deve  possuir  indicação  visual  do  status 
 ligado/desligado do aparelho; 

 ●  Deve possuir sensor de temperatura de pele; 
 ●  Com  indicação  digital  da  temperatura  selecionada, 

 e da temperatura da pele do paciente; 
 ●  Com  balança  integrada  ao  leito,  permitindo  a 

 pesagem  sem  necessidade  de  manipulação  do 
 paciente; 

 ●  Alarmes  no  mínimo  para:  temperatura  da  pele  do 
 paciente,  desconexão  do  sensor,  falha  no  sistema 
 de aquecimento, falha na alimentação elétrica; 

 ●  Deve  possuir  Suporte  para  cilindro  de  oxigênio; 
 Suporte  para  cilindro  de  ar  comprimido;  Frasco 
 umidificador;  Fluxômetro  e  válvula  reguladora  de 
 pressão para Oxigênio e Ar comprimido; 

 ●  Aspirador  para  uso  em  oxigênio  com  vacuômetro  e 
 frasco coletor para secreções; 

 ●  Conjunto  de  reanimação  composto  de  régua  com 
 oxigênio, ar e vácuo; 

 ●  Leito  radiotransparente,  com  gaveta  para  chassi  de 
 raios-x tipo By-Pass 

 ●  Permitir  posicionamento  do  leito  nas  posições 
 Trendelemburg e Proclive; 

 ●  Laterais  do  leito  rebatíveis  ou  removíveis,  para 
 facilitar o acesso ao paciente; 

 ●  Colchão  radiotransparente  compatível  com  o 
 equipamento; 
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 ●  Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, 
 isento de arestas e pontas cortantes; 

 ●  Deve possuir prateleira para monitor; 
 ●  Deve possuir sistema de iluminação no leito do 

 paciente, para exames; 
 ●  Deve possuir suporte de soro com no mínimo 2 

 (dois) ganchos; 
 ●  Gaveta inferior para guarda de acessórios; 
 ●  Todas  as  superfícies  metálicas  deverão  possuir 

 acabamento resistente e proteção contra oxidação; 
 ●  Deve  possuir  carro  suporte  com  4  (quatro)  rodízios 

 de  no  mínimo  4  polegadas  de  diâmetro  externo, 
 sendo  pelo  menos  2  (dois)  rodízios  dotados  de 
 freio; 

 ●  Possuir  no  mínimo  1  (uma)  tomada  auxiliar 
 convencional, para ligação de equipamento; 

 ●  ACESSÓRIOS:  Devem  ser  entregues  com  o 
 produto  todos  os  cabos,  linhas  de  gases  para 
 conexao  em  painel,  conectores,  adaptadores  e 
 demais itens necessários; 

 ●  Devem  ser  entregues  os  manuais  de  operação,  em 
 português. 

 ●  Alimentação  elétrica,  tensão  de  alimentação  do 
 equipamento: BiVolt automático; 

 ●  NORMALIZAÇÃO: 
 ✔  NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) 
 ✔  NBR  IEC  60601-2  (compatibilidades 

 eletromagnética); 
 ✔  NBR  IEC  60601-2-  21(Segurança  em 

 berços aquecidos) 
 ●  Certificado  de  Garantia  completa  com  duração 

 mínima  de  02  (dois)  anos  a  contar  da  data  de 
 aceitação  do  equipamento,  entendendo-se  por 
 aceitação  a  etapa  que  se  sucede  a  entrega  do 
 equipamento  e  que  se  caracteriza  pela  realização 
 dos  testes  preconizados  nos  manuais  de  operação 
 e  de  serviço,  comprovando  que  o  equipamento 
 está  operando  dentro  de  suas  condições  de 
 normalidade. 

 32  CAMA  HOSPITALAR  TIPO  FOWLER  MECÂNICA 
 ADULTO, com as características mínimas: 

 ●  Material de confecção estrutura leito em chapa 
 aço; 

 ●  Grades laterais de abaixar em tubo redondo de aço 
 inoxidável; 

 ●  Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano 
 injetado; 
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 ●  Base  em  tubo  de  aço  de  50  x  30  x  1,5  mm  com  pés 
 recuados  totalmente  revestida  em  material 
 termoplástico de alta resistência; 

 ●  Estrutura  do  estrado  construído  em  longarinas  de 
 aço perfilados em U; 

 ●  Estrado  articulado  em  chapa  de  aço  de  1,5mm, 
 perfurado, com tratamento antiferruginoso; 

 ●  Movimentos:  Fowler;  Dorso;  Flexão  de  joelhos, 
 acionados  através  de  três  manivelas 
 escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite; 

 ●  Para-choque  redondo  nos  4  pontos  da  cama; 
 Rodízios  de  6’’  de  diâmetro,  sendo  dois  com  freios 
 de dupla ação em diagonal instantâneo; 

 ●  Capacidade de carga mínima de 200 kg; 
 ●  Dimensões: 

 ✔  Externas mínimas:  2,10 x 0,98 m 
 ✔  internas mínimas:  1,90 x 0,90 m 
 ✔  Altura máxima de 0,80m 
 ✔  Garantia mínima de 2 anos. 

 TODAS  AS  PARTES  DE  “AÇO”  QUE  NÃO  SÃO  EM  “AÇO 
 INOXIDÁVEL”, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO 
 ANTIFERRUGINOSO  E  SUBMETIDAS  A  PINTURA 
 EPÓXI POLIÉSTER COM SECAGEM EM ESTUFA. 

 33  CAMA PARA REPOUSO (TIPO BELICHE), com as 
 seguintes características mínimas  : 

 ●  Cama para repouso (tipo beliche), com 02 lugares; 
 ●  Construída  em  estrutura  de  metalon  30  x  30  P18; 

 Pintura em epóxi após tratamento anti- ferruginoso; 
 ●  Grades laterais e escada; 
 ●  Dimensões mínimas 1,90 x 0,80 x 1,50m; 
 ●  Acompanha:  Colchão  de  espuma  densidade  33  kg 

 / m3. 

 UNID  08 

 34  CAPACETE  OXIGENOTERAPIA  EM  ACRÍLICO 
 TRANSPARENTE TAM. Nº 1, com as características 
 seguintes: 

 ●  Capacete  (tenda  tipo  hood),  de  acrílico 
 transparente  para  oxigenoterapia  (pequeno 
 circular),  com  tampa  superior  removível  para 
 acesso  cranial,  com  circulador,  indicação  para 
 recém  nascido  de  até  1.000  gramas  em  casos 
 onde requer 
 maior concentração de o2; 
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 ●  Dimensão  mínima:  10  cm  de  altura  x  15  cm  de 
 diâmetro  e  dimensão  máxima  de  15  cm  de  altura  x 
 20 cm de diâmetro; 

 ●  Permitindo  concentrações  acima  de  90%  de  o2 
 com pequenos volumes; 

 ●  Orifício  central  para  entrada  de  sensor  de  oxigênio; 
 duplo  estágio  com  tampa  removível  para  uso  sob 
 aquecimento  radiante,  composto  de  dois  orifícios 
 laterais  para  passagem  de  tubos  e  conexões,  com 
 fechamento  através  de  vedadores  de  borracha 
 atóxico; 

 ●  Abertura frontal para o pescoço do paciente; 
 ●  02  (dois)  orifícios  de  aberturas  laterais,  para 

 liberação do excesso de co2 na falta de oxigênio; 
 ●  Niple  com  defletor  de  oxigênio  acoplado 

 internamente  para  evitar  que  o  gás  atinja 
 diretamente a cabeça do recém nascido; 

 ●  Extensor removível; 
 ●  Abertura de acesso para paciente. 

 35  CAPACETE  OXIGENOTERAPIA  EM  ACRÍLICO 
 TRANSPARENTE TAM. Nº 2, com as seguintes 
 características: 

 ●  Capacete  (tenda  tipo  hood),  de  acrílico 
 transparente  para  oxigenoterapia  (médio  circular), 
 com  tampa  superior  removível  para  acesso  cranial, 
 com  circulador,  indicação  para  recém  nascido  de 
 até  1.000  a  3600  gramas  em  casos  onde  requer 
 maior concentração de o2; 

 ●  Dimensões  mínimas:  12,5  cm  de  altura  x  19,6  cm 
 de  diâmetro  e  dimensão  máxima  de  21  cm  de 
 altura x 20 cm de diâmetro; 

 ●  Permitindo  concentrações  acima  de  90%  de  o2 
 com pequenos volumes; 

 ●  Orifício  central  para  entrada  de  sensor  de  oxigênio; 
 duplo  estágio  com  tampa  removível  para  uso  sob 
 aquecimento  radiante,  composto  de  dois  orifícios 
 laterais  para  passagem  de  tubos  e  conexões,  com 
 fechamento  através  de  vedadores  de  borracha 
 atóxico; 

 ●  Abertura frontal para o pescoço do paciente; 
 ●  02  (dois)  orifícios  de  aberturas  laterais,  para 

 liberação do excesso de co2 na falta de oxigênio; 
 ●  Niple  com  defletor  de  oxigênio  acoplado 

 internamente  para  evitar  que  o  gás  atinja 
 diretamente a cabeça do recém nascido; 

 ●  Extensor removível; 
 ●  Abertura de acesso para paciente. 

 UNID  05 
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 36  CAPACETE  OXIGENOTERAPIA  EM  ACRÍLICO 
 TRANSPARENTE TAM. Nº 3. 

 ●  Capacete  (tenda  tipo  hood),  de  acrílico 
 transparente  para  oxigenoterapia  (grande  circular), 
 com  tampa  superior  removível  para  acesso  cranial, 
 com  circulador,  indicação  para  recém  nascido  com 
 peso  superior  a  3600  gramas  em  casos  onde 
 requer maior concentração de o2; 

 ●  Abertura  frontal  para  o  pescoço:  99  mm  de  largura 
 x  102  mm  de  altura  e  dimensões  totais 
 aproximadas:  253  mm  de  diâmetro  x  182  mm  de 
 altura  permitindo  concentrações  acima  de  90%  de 
 o2 com pequenos volumes; 

 ●  Orifício  central  para  entrada  de  sensor  de  oxigênio; 
 duplo  estágio  com  tampa  removível  para  uso  sob 
 aquecimento  radiante,  composto  de  dois  orifícios 
 laterais  para  passagem  de  tubos  e  conexões,  com 
 fechamento  através  de  vedadores  de  borracha 
 atóxico; 

 ●  Abertura frontal para o pescoço do paciente; 
 ●  02  (dois)  orifícios  de  aberturas  laterais,  para 

 liberação do excesso de co2 na falta de oxigênio; 
 ●  Niple  com  defletor  de  oxigênio  acoplado 

 internamente  para  evitar  que  o  gás  atinja 
 diretamente a cabeça do recém nascido. 

 UNID  05 

 37  CARDIOTOCÓGRAFO,  com  as  características 
 técnicas mínimas seguintes: 

 ●  Cardiotocógrafo  para  monitorização  fetal  externa, 
 com  tela  de  LCD  de  no  mínimo  12”  para 
 apresentação  de  dados  de  monitorização  e  curvas 
 e impressora térmica embutida; 

 ●  Deve  possibilitar  a  monitorização  de  dados  vitais 
 maternos; 

 ●  Possuir monitorização de gemelares; 
 ●  Deve  realizar  medida  externa  de  frequência 

 cardíaca  fetal,  atividade  uterina  e  movimentação 
 fetal.  que  mostre  frequência  cardíaca  fetal, 
 atividade  uterina  e  movimentação  fetal  e  curvas  de 
 frequência  cardíaca  fetal,  ECG  materno  e 
 Pletismográfica Materno; 

 ●  Medição  da  frequência  Cardíaca  Fetal:  Faixa:  30  a 
 240 bpm; 

 ●  Deve permitir controle de volume do sinal; 
 ●  Bivolt Automático; 
 ●  Bateria interna de íon lítio; 
 ●  Possuir memória de dados e curvas de monitori- 

 UNID  04 
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 zação  e  armazenamento  dos  dados  fetais  de  até 
 8400  horas,  possibilitando  a  revisão  e/ou 
 impressão; 

 ●  Medição  da  Atividade  Uterina  Através  de  transdutor 
 Toco; 

 ●  Deve  permitir  ajuste  de  atividade  zero  manual  e 
 automaticamente; 

 ●  Medição  da  Movimentação  Fetal  realizada  através 
 do transdutor de ultrassom (automaticamente); 

 ●  Display LCD; 
 ●  Deve  mostrar  a  Atividade  Uterina  e  Frequência 

 Cardíaca Fetal em forma gráfica e/ou numérica; 
 ●  Deve  indicar  a  qualidade  do  sinal  de  Frequência 

 Cardíaca  Fetal  ou  possuir  alarme  para  Qualidade 
 do sinal; 

 ●  Impressão em papel térmico; 
 ●  Deve  registrar  a  Frequência  Cardíaca  Fetal,  a 

 Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; 
 ●  Não pesar mais que 6 kg; 
 ●  Possibilidade  de  Conexão  com  ou  sem  fio,  via 

 TCP/IP ou HL7; 
 ●  Conformidade  com  os  requisitos  internacionais  de 

 segurança  para  aparelho  elétrico  médico,  como 
 IEC  60601-1,  IEC  60601-2-  37,  IEC  60601-  1-2, 
 IEC  60601-1-4,  IEC  60601-1-8  e  IEC  60601-  1-8. 
 1.3. 

 ●  Acessórios: 
 ✔  02 Transdutores ultrassônicos. 
 ✔  01 Transdutor toco. 
 ✔  01 Marcador de eventos remotos. 
 ✔  01 Tubo de gel. 1 
 ✔  Um (01) estimulador acústico 
 ✔  2 (duas) caixas de Papel 
 ✔  Papel para impressora 
 ✔  03 Cintas para fixação dos transdutores 
 ✔  Um (01) cabo de alimentação segundo 

 padrões ABNT 
 ✔  Acessórios  completos  para  monitorização 

 materna 
 ✔  Acessórios  uso  adulto  (materno)  para  ECG, 

 Oximetria,  Pressão  Não  Invasiva  e 
 Temperatura 

 38  CARDIOVERSOR  TIPO  BIFÁSICO,  com  as 
 características técnicas mínimas: 

 ●  Desfibrilador, tipo cardioversor, modos de desfi- 
 brilação: manual, sincronizada, semiautomático ou 
 automático; 

 UNID.  05 
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 ●  Onda Bifásica exponencial truncada; 
 ●  Tela LCD mínima de 6 polegadas colorida; 
 ●  Recursos  integrados  monitor  c/  ECG,  spo2, 

 marcapasso transcutâneo, tipo onda bifásica; 
 ●  Memória grava eventos; 
 ●  Pás  permanentes  uso  adulto/infantil  integrada  ou 

 intercambiáveis, multifuncionais; 
 ●  Pás  descartáveis  intercambiáveis  adulto/pediátrico 

 para  utilização  do  marcapasso  e  modo  DEA,  com 
 limitação de carga na pá pediátrica até 50 joules; 

 ●  Eletrocardiograma:  Com  12  derivações  (DI,  DII, 
 DIII,  aVL,  aVR,  aVF  e  V1  a  V6  -  Cabo  de  ECG  de  5 
 vias; 

 ●  Pressão  não  invasiva  (PNI):  Aferição  das  pressões 
 sistólica,  diastólica  e  média,  em  pacientes  adulto, 
 neonatal e infantil. 

 ●  Modo  de  operação  manual  e  automática  com 
 apresentação dos dados na tela; 

 ●  SPO2  -  Oximetria  de  pulso:  Curva  Pletismográfica 
 com  Indicação  e  valores  da  saturação  de  oxigênio 
 e  frequência  cardíaca,  apresentados  no  display,  de 
 forma numérica; 

 ●  Apresentação  de  Valores  da  saturação  de  oxigênio 
 e  frequência  cardíaca  de  forma  numérica  e  em 
 porcentagem, amplitude da onda ajustada na tela. 

 ●  Marca  passo  transcutâneo:  Modo  de  operação 
 Assíncrono,  demanda  (fixo)  e  emergência/  VOO. 
 VVI e emergência. 

 ●  Impressora  térmica:  Incorporada  ao  aparelho  para 
 impressão  do  traçado  de  ECG  e  relatório  de 
 desfibrilação  apresentando  parâmetros  de 
 descarga e onda de ECG antes e após a descarga. 

 ●  Bateria:  Interna  recarregável  com  autonomia 
 mínima de 1 hora; 

 ●  Alarmes  sonoros  e  visuais  para  alta  e  baixa  SPO2, 
 alta  e  baixa  frequência  de  pulso  e  sensor 
 desconectado. 

 ●  Garantia mínima de 24 meses. 
 ●  Alimentação: 220 volts, 60hz ou bivolt 
 ●  Acompanha: 

 ✔  01  Par  de  pás  rígidas  adulto/pediátricas, 
 intercambiáveis. 

 ✔  01 cabo de ECG de 05 vias. 
 ✔  01 sensor de dedo permanente reutilizável 

 clip adulto. 
 ✔  06 pares de eletrodos adesivos multifunção 

 descartáveis adulto/pediátrico. 
 ✔  01 Papel para impressora. 
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 ✔  01 sensor de dedo permanente reutilizável 
 clip adulto. 

 ✔  01 manguito para paciente adulto. • 01 
 Cabo de força. 

 39  CARRO  MACA  DE  TRANSFERÊNCIA,  com  as 
 características seguintes: 

 ●  Maca  clínica,  material  aço  inoxidável,  tipo 
 transferência,  composta  por  um  leito  deslizante  e 
 02  cavaletes,  com  sistema  de  acoplamento  em 
 poliacetal  e  varões  de  deslizamento  em  aço 
 inoxidável,  e  sistema  de  trava  do  de  segurança  do 
 leito, de funcionamento automático; 

 ●  Cabeceira  regulável:  (03  posições)  por  sistema  de 
 cremalheiras;  apresenta  protetor  anti  impactos 
 laterais  e  frontais  e  puxadores  para  direcionamento 
 da  maca;  rodízios:  giratórios  5"  com  banda  de 
 rodagem  dupla  com  faixa  em  pu  de  alta  resistência 
 e  durabilidade,  com  rolamentos  blindados,  baixo 
 índice de ruídos e menor esforço do operador; 

 ●  Sistema de travamento dos rodízios em diagonal; 
 ●  Garantia mínima de 12 meses; 
 ●  Acessórios: 

 ✔  01 par de grades laterais. 
 ✔  01  suporte  de  soro  confeccionado  em  aço 

 inoxidável  com  02  ganchos  confeccionado 
 com  altura  de  1,20m,  acoplável  em  duas 
 extremidades do leito. 

 ✔  01  colchonete  confeccionado  espuma 
 densidade  33,  espessura  50mm  com 
 revestimento em courvim. 

 ✔  Peso  admissível  sobre  a  estrutura:  180kg. 
 Dimensões  aproximadas  totais:  largura 
 670mm  x  comprimento  2.020mm  x  altura 
 850 mm. 

 ✔  Úteis:  largura  600mm  x  comprimento 
 1.900mm x altura 850mm. 

 UNID.  02 

 40  CARRO MACA HIDRÁULICA, com as características 
 seguintes: 

 ●  CHASSI:  construída  em  perfis  de  tubo  de  aço 
 retangular  de  50  x  30  x  2,0  mm,  revestida  em 
 material  termoplástico  de  alta  resistência  com 
 suporte horizontal para cilindro de oxigênio. 

 ●  ESTRUTURA  DO  ESTRADO:  em  tubo  de  aço 
 inoxidável de 40 x 20 x 1,5 mm. 

 ●  ESTRADO: em chapa de aço inoxidável de 0,75 
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 mm. 
 ●  OXIGENOTERAPIA:  régua  para  oxigenoterapia 

 com  Fluxômetro,  Umidificador  e  Suporte  para 
 ventilador pulmonar. 

 ●  GRADES:  De  tombar,  em  tubo  de  aço  inoxidável, 
 com suporte para soro em aço inoxidável. 

 ●  PARA-CHOQUE: em toda volta do leito. 
 ●  MOVIMENTOS:  dorso  regulável  por  meio  de 

 cremalheira de aço inoxidável. 
 ●  Movimentos  de  elevação  por  sistema  hidráulico  a 

 pedal,  Trendelemburg  e  Reverso  do 
 Trendelemburg acionados por pistão a gás. 

 ●  RODÍZIOS:  diâmetro  de  150  mm,  com  freios  de 
 dupla ação em diagonal. 

 ●  Dimensões Externas: 2,00 x 0,68 m, 
 ●  Dimensões Internas: 1,83 x 0,64 m. Altura: 0,65 m 

 (min.) 0,95 m (max.). 
 ●  Capacidade: 180 Kg; 
 ●  Garantia mínima de 12 meses. 

 41  CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA 
 TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com 
 as características mínimas: 

 ●  Confeccionado em aço inox com no mínimo 
 1,2mm; 

 ●  Tampa superior fabricada em chapa de aço inox; 
 ●  Para-choque de borracha em toda volta; 
 ●  Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de 

 dupla ação em diagonal; 
 ●  Altura 1, 05m x largura de 1,0mx  Profundidade 

 70cm. 

 UNID.  04 

 42  CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, 
 TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com 
 as características mínimas: 

 ●  Construído em chapa de aço inox de, no mínimo, 
 1,2mm; 

 ●  Duas portas frontais e três prateleiras internas; 
 ●  Puxador lateral fabricado em tubo de aço inox; 
 ●  Para-choque de borracha em toda a volta; 
 ●  Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

 freios de dupla ação em diagonal; 
 ●  Altura 1,15m x Largura 1,0m x Profundidade 70cm. 

 UNID.  04 

 43  CARRO  PARA  TRANSPORTE  DE  MATERIAIS 
 ABERTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. 

 UNID.  02 
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 ●  Construído totalmente em aço inoxidável com 3 
 (três ) prateleiras com varandas; 

 ●  Para-choque de borracha em toda a volta; 
 ●  Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

 freios de dupla ação em diagonal; 
 ●  Dimensões: 1,20m comp. X 0,50m larg. X 0,82m 

 altura  . 
 44  CARRO  PARA  TRANSPORTE  DE  MATERIAIS 

 ABERTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as 
 características seguintes: 

 ●  Construído totalmente em aço inoxidável com 2 
 (duas) prateleiras com varandas; 

 ●  Para-choque de borracha em toda a volta; 
 ●  Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

 freios de dupla ação em diagonal; 
 ●  Dimensões: 0,90m comp. X 0, 50m larg. X 0,82m 

 altura  . 

 UNID.  02 

 45  CARRO DE EMERGÊNCIA. Especificações técnicas 
 mínimas: 

 ●  Estrutura  em  chapa  reforçada  em  aço  carbono, 
 com  tratamento  anticorrosivo  e  acabamento  de  alta 
 resistência com pintura eletrostática em pó; 

 ●  Tampo/Bandeja  superior  para  manipulação  em 
 poliuretano  (ou  material  de  qualidade  superior) 
 com borda de retenção e puxadores laterais; 

 ●  Com  04  gavetas  confeccionadas  em  poliuretano, 
 com  trilho  telescópico  e  puxadores  em  plástico 
 injetado,  sendo  as  03  superiores  de 
 aproximadamente  150mm  de  altura  para 
 armazenamento  de  medicamentos  e  materiais  para 
 procedimentos  e  a  gaveta  inferior  com  altura 
 aproximada de 300mm; 

 ●  Sistema  que  possibilite  lacre  único  para  todas  as 
 gavetas; 

 ●  As  primeiras  duas  gavetas  superiores  deverão 
 apresentar  aproximadamente  24  divisórias  para 
 armazenamento  de  medicação  em  poliestireno  na 
 cor branca; 

 ●  Suporte  de  soro  em  aço  inoxidável  ajustável  na 
 altura, com no mínimo dois ganchos; 

 ●  Prateleira/Suporte  giratório  para  cardioversor, 
 desfibrilador  ou  monitor  com  borda  e  cinto  de 
 proteção  e  dimensões  aproximadas  de 
 400mmx400mm; 

 ●  Suporte  lateral  vertical  para  cilindro  de  oxigênio 
 com trava de segurança; 

 ●  Tábua de massagem cardíaca em acrílico com 

 UNID.  08 
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 suporte para sua fixação; 
 ●  Régua  com  pelo  menos  04  tomadas  elétricas 

 padrão  NBR,  2P  +  T  com  cabo  força  de  pelo 
 menos 1,5 m; 

 ●  Montado  sobre  rodízios  giratórios  de  pelo  menos 
 4”,  sendo  2  com  trava  e  2  sem  trava  e  banda  de 
 rodagem em poliuretano; 

 ●  Dimensões  aproximadas:  Altura:  0,85  m  (do  chão 
 até  o  tampo/bandeja,  1,15  m  (do  chão  até  a 
 prateleira  cardioversor,  desfibrilador  ou  monitor); 
 Largura:0,85m;  Comprimento/  profundida  de:  0,75 
 m. 

 ●  Garantia mínima de 24 meses 

 46  CILINDRO  PARA  OXIGÊNIO  MEDICINAL  SEM 
 CARGA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 3 LITROS, com 
 as características mínimas: 

 ●  Volume (L): 3 litros ( sem carga); 
 ●  Deve  estar  em  conformidade  com  a  RDC  50  da 

 ANVISA; 
 ●  Deve  atender:  NBR  13.587  e  NBR  12.188 

 (Sistemas  Centralizados  de  Oxigênio,  Ar  Óxido 
 Nitroso  e  Vácuo  para  uso  medicinal  em 
 estabelecimentos assistenciais de saúde); 

 ●  Acompanha:  Fluxômetro  e  válvula  com  rosca 
 padrão Abnt 218-1. 

 UNID  5 

 47  CILINDRO  PARA  OXIGÊNIO  MEDICINAL  SEM 
 CARGA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 5 LITROS, com 
 as características mínimas: 

 ●  Volume (L): 5 litros ( sem carga); 
 ●  Deve  estar  em  conformidade  com  a  RDC  50  da 

 ANVISA; 
 ●  Deve  atender:  NBR  13.587  e  NBR  12.188 

 (Sistemas  Centralizados  de  Oxigênio,  Ar  Óxido 
 Nitroso  e  Vácuo  para  uso  medicinal  em 
 estabelecimentos assistenciais de saúde); 

 ●  Acompanha:  Fluxômetro  e  válvula  com  rosca 
 padrão Abnt 218-1. 

 UNID  10 

 48  COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR 
 ADULTO, com as seguintes características: 

 ●  Confeccionado em espuma 100% poliuretano em 
 uma só peça revestida em courvin, lavável; 

 ●  Densidade D-33; 
 ●  Capacidade mínima para 180 Kg; 
 ●  Dimensões: 188 x 88 x 15cm. 

 UNID  20 
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 ●  Cor: Azul Royal. 

 49  CUFÔMETRO  -  MEDIDOR  DE  CUFF,  com  as 
 características técnicas mínimas: 

 ●  Manômetro analógico; 
 ●  Inflador  para  medição  da  pressão  do  cuff  com 

 variação da escala de no mínimo 0 a 100 cmH2O; 
 ●  Monitor de pressão integrado; 
 ●  Bomba  de  calibração  com  botão  de  alívio  de 

 pressão. 

 UNID.  02 

 50  ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS, 
 com as características mínimas: 

 ●  Eletrocardiógrafo  portátil,  digital,  de  no  mínimo  12 
 derivações,  com  impressão  simultânea  de  no 
 mínimo,  12  canais,  com  display  de  LCD  de  no 
 mínimo  3  polegadas  com  visualização  simultânea 
 de no mínimo 12 derivações na tela; 

 ●  ECG  com  proteção  contra  descarga  de 
 desfibrilação,  sensibilidade  10  mm/mV  ±2%  e 
 tempo de análise; 

 ●  Impressão  térmica  ou  outra  tecnologia,  12  canais 
 simultâneos,  com  velocidade  de  impressão  entre 
 25 e 50 mm/s, sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. 

 ●  Software para análise e interpretação; 
 ●  Comunicação  e  transferência  de  dados  para  PC 

 através  de  cabo  conector  USB,  para  análise 
 posterior ou remota; 

 ●  Bateria  com  carga  capaz  de  realizar  no  mínimo  90 
 exames. 

 ●  Acompanha: 
 ●  01 cabo para ECG 10 vias; 
 ●  Jogo de 04 eletrodos cardioclip adulto; 
 ●  04 eletrodos cardioclip infantil; 
 ●  06 eletrodos de sucção adulto; 
 ●  06 eletrodos de sucção infantil; 
 ●  O  equipamento  deverá  estar  de  acordo  com  as 

 normas  e  padrões  estabelecidos  pela  NBR  IEC 
 60601-1,  NBR  IEC  60601-2-51,  NBR  IEC  60601- 
 2-25, NBR IEC 60601-1-2; 

 ●  Alimentação bivolt automático ou 220v – 50/60Hz; 
 ●  Garantia  de  24  meses  a  partir  da  entrega  do 

 equipamento. 

 UNID.  03 

 51  ESCADA COM 02 DEGRAUS, TOTALMENTE EM 
 AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
 mínimas: 

 UNID.  17 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 ●  Construída em tubo quadrado em aço inoxidável, 
 de no mínimo 20mm x 20mm; 

 ●  Piso em antiderrapante; 
 ●  Pés com ponteiras de borracha; 
 ●  Dimensões mínimas: Altura máxima: 40cm; 

 Profundidade: 40cm; Largura da escada: 35cm; 
 ●  Profundidade do degrau: 20cm 

 52  ESCADA (BARRA) DE LING, com as características 
 seguintes: 

 ●  Barra de ling, material: madeira; 
 ●  Características adicionais: 11 barras horizontais, 

 20cm distância entre elas; 
 ●  Componentes: espaldar fixo; 
 ●  Tamanho: 240 x 87 x 22 cm. 

 UNID  10 

 53  ESFIGMOMANÔMETRO  ANERÓIDE  COM 
 BRAÇADEIRA ADULTO TAMANHO 12 (OBESO), com 
 as características seguintes: 

 ●  Aparelho de pressão com braçadeira adulto 
 braçadeira em nylon com fechamento em velcro; 

 ●  Braçadeira para circunferência de braço de 32 a 43 
 cm aproximadamente; 

 ●  Manguito em pvc; 
 ●  Manômetro com escala mínima de 0 a 300 mmhg. 

 UNID.  05 

 54  ESFIGMOMANÔMETRO  ANERÓIDE  COM 
 BRAÇADEIRA  ADULTO  TAMANHO  11,  com 
 as 
 características seguintes: 

 ●  Aparelho de pressão com braçadeira adulto 
 braçadeira em nylon com fechamento em velcro; 

 ●  Braçadeira para circunferência de braço de 25 a 
 34  cm aproximadamente; 

 ●  Manguito em pvc; 
 ●  Manômetro com escala mínima de 0 a 300 mmhg. 

 UNID.  20 

 55  ESFIGMOMANÔMETRO  ANERÓIDE  COM 
 BRAÇADEIRA  INFANTIL  TAMANHO 6, com as 
 características seguintes: 

 ●  Aparelho de pressão com braçadeira adulto 
 braçadeira em nylon com fechamento em velcro. 

 ●  Braçadeira para circunferência de braço de 07- 10 
 cm aproximadamente; 

 ●  Manguito em pvc; 
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 ●  Manômetro com escala mínima de 0 a 300 mmhg. 

 56  ESFIGMOMANÔMETRO  ANERÓIDE  COM 
 BRAÇADEIRA  INFANTIL  TAMANHO 7, com as 
 características seguintes: 

 ●  Aparelho de pressão com braçadeira adulto 
 braçadeira em nylon com fechamento em velcro. 

 ●  Braçadeira para circunferência de braço de 9 a 13 
 cm aproximadamente; 

 ●  Manguito em pvc; 
 ●  Manômetro com escala mínima de 0 a 300 mmhg. 

 UNID.  10 

 57  ESTADIÔMETRO, com as características seguintes: 

 ●  Estrutura em Alumínio Anodizado; 
 ●  Campo de uso de 0 a 100 cm (ou 1,00 m); 
 ●  Intervalos de 2 cm; 
 ●  Tolerância: +/- 5 mm; 
 ●  Escala Antropométrica Litografada; 
 ●  Medidores em Plástico Injetado; 
 ●  Desmontável para transporte. 

 UNID.  05 

 58  ESTANTE DE AÇO, com as seguintes características 
 mínimas: 

 ●  Estante de aço reforçado; 
 ●  Com 06 (seis) prateleiras fixas e reforçadas em 

 chapa de aço n° 20; 
 ●  Estrutura em cantoneira de chapa 14, com reforços 

 em ¨X¨ no fundo e laterais; 
 ●  Pintura em epóxi na cor cinza após tratamento 

 anti- ferruginoso, totalmente reforçada; 
 ●  Dimensões mínimas: 2,50 m x 090 cm x 050 cm. 

 UNID.  32 

 59  ESTANTE (GAVETEIRO) PARA BINS Nº 03, COM 60 
 BINS, com as características mínimas: 

 ●  Estante  com  Estrutura  em  aço  com  tratamento 
 químico  antiferruginoso,  fosfatizante  e  pintura 
 eletrostática a pó; 

 ●  Medidas  da  estante:  150  CM  x  57,5  CM  x  18  CM 
 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 ●  Medidas externas aproximadas de cada gaveta 
 BIN número 3: 7,3 CM x 10,2CM x 17,3 CM 
 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 UNID.  01 
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 ●  Medidas internas aproximadas de cada gaveta BIN 
 número 3: 5,7CM x 9CM x 17CM 
 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 ●  Incluído 60 gavetas tipo Bin nº 03 (preta ou azul, 
 plástico super-resistente. 

 60  ESTANTE (GAVETEIRO) PARA BINS Nº 05, COM 54 
 BINS, com as características mínimas: 

 ●  Estante  com  Estrutura  em  aço  com  tratamento 
 químico  antiferruginoso,  fosfatizante  e  pintura 
 eletrostática a pó; 

 ●  Medidas  da  estante:  150  CM  x  101  CM  x  24,5  CM 
 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 ●  Medidas externas aproximadas de cada gaveta 
 BIN número 5: 11,3CM x 15CM x 24,5CM (ALTURA 
 X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 ●  Medidas internas aproximadas de cada gaveta BIN 
 número 5: 10,2CM x 12,8CM x 21CM (ALTURA X 
 LARGURA X PROFUNDIDADE); 

 ●  Incluído 60 gavetas tipo Bin nº 03 (preta ou azul, 
 plástico super-resistente. 

 UNID.  02 

 61  ESTETOSCÓPIO BI-AURICULAR ADULTO, com as 
 características mínimas: 

 ●  Auscultador duplo, em aço inoxidável; 
 ●  Haste em alumínio montada em tubo em Y sem 

 soldas, em pvc, , borracha extra macia; 
 ●  Olivas em silicone anatômicas, ajuste automático 

 com alta sensibilidade acústica; 
 ●  Acompanha: Diafragma e olivas sobressalentes. 
 ●  Aprovado pelo INMETRO. 

 UNID.  15 

 62  ESTETOSCÓPIO BI-AURICULAR NEONATAL com as 
 características mínimas: 

 ●  Auscultador duplo, em aço inoxidável; 
 ●  Haste em alumínio montada em tubo em Y sem 

 soldas, em pvc, , borracha extra macia; 
 ●  Olivas em silicone anatômicas, ajuste automático 

 com alta sensibilidade acústica; 
 ●  Acompanha: Diafragma e olivas sobressalentes; 
 ●  Aprovado pelo INMETRO. 

 UNID.  22 

 63  FOCO CLÍNICO FLEXÍVEL SEM ESPELHO, com as 
 características técnicas mínimas: 

 ●  Altura ajustável; 

 UNID.  30 
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 ●  Lâmpada halógena; 
 ●  Haste flexível cromada; 
 ●  Corpo em metal com pintura eletrostática; 
 ●  Base com 5 rodízios; 
 ●  O equipamento deverá estar de acordo com as 

 normas e padrões estabelecidos pelo Inmetro; 
 ●  Tensão de alimentação 220V ou bivolt automático. 

 64  FREEZER HORIZONTAL, COM UMA TAMPA 200 
 LITROS, com as características mínimas: 

 ●  Sistema degelo automático, cor branca; 
 ●  Temperatura operação de 0 c a -25 c, 04 pés com 

 rodízio; 
 ●  Classificação Energética Classe A; 
 ●  Alimentação 220 volts; 
 ●  CERTIFICAÇÃO  :  Selo  INMETRO,nos  termos  da 

 Portaria  INMETRO  n.  º  20,  de  1  de  fevereiro  de 
 2006,  que  aprova  os  requisitos  de  avaliação  da 
 conformidade  RAC  do  produto  e  trata  da 
 etiquetagem compulsória. 

 UNID.  01 

 65  FREEZER  HORIZONTAL  411  LITROS  COM  02 
 (DUAS)  TAMPAS  CEGAS, com as  características 
 mínimas: 

 ●  Freezer horizontal com capacidade para 411 litros; 
 ●  Termostato ajustável com dupla ação; 
 ●  Gabinete interno e externo com cantos 

 arredondados; 
 ●  Isolamento de poliuretano rígido, com 58mm de 

 espessura; 
 ●  Painel com tecla de “fast freezing” e lâmpadas 

 sinalizadoras de energia e precaução; 
 ●  Puxador ergonômico com fechadura; 
 ●  Dreno frontal com tampa; 
 ●  Sistema de rodízios simples rotativos 
 ●  Tampas de chapa com isolamento em poliuretano 

 rígido com dobradiças balanceadas; 
 ●  Variação de temperatura de -18 a + 5ºC 
 ●  Alimentação: 220V/60Hz ou bivolt. 

 UNID.  01 

 66  FRIGOBAR 120 LITROS, com as características 
 mínimas: 

 ●  Frigobar com capacidade bruta de 120 Litros; 
 ●  Com compartimento na porta, gaveta na parte 

 inferior e grades reguláveis; 

 UNID  06 
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 ●  Pés niveladores; 
 ●  Termostato interno; 
 ●  Bandeja de degelo; Cor Branca; 
 ●  Classificação energética: A; 
 ●  Dimensões mínimas sem embalagem de 80 cm x 

 48 cm x 50 cm (alt. x larg. x prof.); 
 ●  Alimentação: 220V/60Hz ou bivolt. 

 67  HAMPER (COLETOR DE ROUPA), TOTALMENTE EM 
 AÇO INOXIDÁVEL, com  as características mínimas: 

 ●  Construído  em  tubo  redondo  em  aço  inox  de  20mm 
 x 1,20mm, com pés providos de rodízios de 50mm; 

 ●  Dimensões  mínimas:  0,50m  de  Diâmetro  x  0,80m 
 de altura; 

 ●  Acompanha: saco de algodão cru; 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 UNID  28 

 68  LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA ÓTICA, com 
 as características mínimas: 

 ●  Laringoscópio  adulto,  com  fibra  ótica:  com  cabo  em 
 aço  inox  recartilhado  com  tampa  de  rosca  e  mola 
 em  aço  inoxidável,  para  pilhas  médias  e  lâminas 
 em  aço  inoxidável,  em  peça  única,  com 
 extremidade  distal  de  formato  redondo, 
 acabamento  fosco,  com  lâminas  curvas  ns.°  2,  3  e 
 4 e lâminas retas ns.° 3 e 4; 

 ●  Encaixe  para  lâmina  padrão  internacional;  conta- 
 tos  com  material  antioxidante;  lâmpada  especial  de 
 alta  luminosidade,  sobressalente;  pino  de  aço 
 substituível; 

 ●  Acondicionado  em  bolsa  de  courvin,  fechada  com 
 zíper. 

 UNID.  5 

 69  LARINGOSCÓPIO INFANTIL DE FIBRA ÓTICA, com 
 as características mínimas: 

 ●  Laringoscópio  infantil,  com  fibra  ótica:  com  cabo 
 em  aço  inox  recartilhado  com  tampa  de  rosca  e 
 mola  em  aço  inoxidável,  para  pilhas  médias  e 
 lâminas  em  aço  inoxidável,  em  peça  única,  com 
 extremidade  distal  de  formato  redondo, 
 acabamento  fosco,  com  lâminas  curvas  n.°  1  e  2 
 lâminas retas n.° 0, 1 e 2; 

 ●  Encaixe  para  lâmina  padrão  internacional;  conta- 
 tos  com  material  antioxidante;  lâmpada  especial  de 
 alta  luminosidade,  sobressalente;  pino  de  aço 
 substituível; 

 UNID.  16 
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 ●  Acondicionado em bolsa de courvin, fechada com 
 zíper. 

 70  LAVADORA TERMODESINFECTORA, CAPACIDADE DA 
 CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 280 LITROS, com 
 as características técnicas mínimas: 

 ●  Equipamento  para  utilização  em  processos  de 
 desinfecção  térmica  em  materiais  usados  ou 
 contaminados  passíveis  de  umidade  ou 
 temperatura; 

 ●  Câmara  construída  em  aço  inoxidável  tipo  AISI  316 
 com alta resistência a corrosão; 

 ●  Deve  possuir:  Conexões  de  água,  Válvulas  de 
 fechamento  e  abertura  automáticas,  Painel  frontal 
 com  display  em  cristal  líquido  para 
 acompanhamento  dos  ciclos,  sistema  com  no 
 mínimo  02  bombas  peristálticas  com  controle  de 
 injeção  de  detergentes,  com  regulagem  de 
 temperatura  da  água,  sistema  hidráulico  com 
 tubulação em aço inoxidável; 

 ●  Com  02  Portas  com  sistema  por  Elevação 
 Vertical/Guilhotina  com  estrutura  em  aço  inox  e 
 vidro temperado; 

 ●  Sistema  de  tratamento  de  água  por  Osmose 
 Reversa  e  reservatório  de  água  tratada  compatível 
 com a capacidade da lavadora; 

 ●  Sistema  de  secagem  por  turbina  para  circulação  de 
 ar  quente  filtrado  por  filtro  absoluto  e  de  vácuo  para 
 materiais  em  geral  e  em  especial  para  traquéias 
 incorporado no equipamento; 

 ●  Comando  microprocessado  touchscreen,  por 
 display  com  no  mínimo  8  programas  de  lavagem  e 
 desinfecção  pré-programados  e  acessíveis  para 
 alteração/intervenção  do  usuário  por  intermédio  de 
 uma senha; 

 ●  Impressora para registro do processo; 
 ●  Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
 ●  ACESSÓRIOS: 

 ●  01 rack de carga; 
 ●  02 carro de transporte; 
 ●  01 rack para materiais de anestesia; 
 ●  03 cestos para instrumental em tamanhos 

 diferentes; 
 ●  01 cesto para utensílios; 
 ●  03 cestos com furos pequenos com 

 tamanhos diferentes. 

 ●  Garantia  de  24  meses  a  partir  da  entrega  do 
 equipamento. 

 UNID  1 
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 71  MANOVACUÔMETRO,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Manovacuômetro  Analógico  tem  por  finalidade  a 
 mensuração de pressões positivas (manômetro, 
 +cmH2O)  e  pressões  negativas  (vacuômetro,  - 
 cmH2O) do aparelho respiratório; 

 ●  Caixa  em  aço  carbono  com  pintura  preta 
 eletrostática, altura de 41 mm e Ø de 61mm, 185g. 

 ●  Mostrador  em  alumínio  branco  com  valores  em 
 escala +/- cmH2O; 

 ●  Ponteiros  de  registro  mecânico  da  pressão  (pre-  to) 
 e de registro manual (vermelho); 

 ●  Botão  de  fenda  (+/-)  para  posicionar  o 
 “ponteiro/zero”; 

 ●  Visor  em  acrílico  com  fixação  do  ponteiro  de 
 registro  manual  e  acesso  com  tampa  ao  botão  de 
 fenda; 

 ●  Pino  cônico  para  conexão  da  linha  de  pressão 
 (engate rápido); 

 ●  Linha  de  pressão  em  silicone  com  30  cm  de 
 comprimento; 

 ●  Adaptador  EXCLUSIVO,  tipo  FRESCAL  em 
 PEAD(1)  para  treino  e  mensuração  da  Pi/Pe-max 
 com  ID  de  15mm  (permite  conexão  em  prótese 
 ventilatória  -  TOT  -  TQT),  com  válvula  de  1  mm 
 (furinho de 1 mm); 

 ●  Bocal exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max; 
 ●  Clamp nasal anatômico; 
 ●  Calibrado  de  acordo  com  as  normas  do  INMETRO, 

 na fabricação. 

 UNID.  02 

 72  MESA  DE  REUNIÃO  REDONDA  COM  TAMPO 
 CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM MEDINDO 
 120CM  DE  DIÂMETRO,  com  as  características 
 seguintes: 

 ●  Acabamento  com  fita  de  borda  melamínico;  Saiote 
 em MDF de 15mm; 

 ●  Estrutura  em  aço  tubo  retangular  metalon  30x50  e 
 20x30  de  alta  resistência  pintada  pelo  processo 
 epóxi e secagem em estufa; 

 ●  Ponteiras em polipropileno injetado. 

 UNID.  04 

 73  MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO DIMENSÕES: 
 2700 X 1200 X 740 mm.  Variação máxima de 5% nas 
 medidas para mais ou para menos. 

 ●  Tampos em MDP 25mm; 
 ●  Painel Frontal em MDP 15mm; 

 UNID.  01 
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 ●  Estrutura metálica com base inferior oblonga de 
 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm; 

 ●  Ponteiras em Polipropileno com regulagem de 
 altura; 

 ●  Pintura epóxi a pó; 
 ●  Perfis em Fita de Borda ABS 2mm; 
 ●  Furo e passa fio. 

 74  MESA TIPO SECRETÁRIA EM MADEIRA TIPO MDF COM 
 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVES, com as 
 características mínimas: 

 ●  Tampo confeccionado em MDF com espessura de 
 15mm, revestida em fórmica; 

 ●  Acabamento com fita de borda melamínico; 
 ●  Com 2 gavetas e saiote em MDF de 15mm; 
 ●  Estrutura  em  aço  tubo  retangular  metalon  30x50  e 

 20x30  de  alta  resistência  pintado  pelo  processo 
 epóxi e secagem em estufa; 

 ●  Ponteiras em polipropileno injetado; 
 ●  Dimensões: 1200 x 650 x 740 mm (LxPxA) 

 UNID.  50 

 75  MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA, 
 com as características seguintes: 

 ●  Montada  sobre  uma  estrutura  de  tubos  de  aço  de 
 50 x 30 x 1,2 mm; 

 ●  Totalmente  construída  em  madeira  compensada  de 
 15  mm,  revestida  em  laminado  melamínico,  com 
 uma gaveta, uma divisão externa e uma porta; 

 ●  Tampo  da  mesa  de  refeição  com  altura  regulável, 
 engate rápido do posicionamento e escamoteável; 

 ●  Puxadores,  partes  móveis  e  gradis  cromados. 
 Construída  de  forma  que  a  mesma  não  vire  com  o 
 apoio do paciente sobre ela; 

 ●  Pés com rodízios de 50 mm de diâmetro. 

 UNID  50 

 76  MESA  AUXILIAR  TOTALMENTE  EM  AÇO 
 INOXIDÁVEL  AISI  304  ,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 x 
 1,20mm; 

 ●  Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
 inox 0,75mm; 

 ●  Rodas de 50mm; 
 ●  Dimensões mínimas: 130 cm x 50 x 80 cm. 

 UNID.  01 
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 77  MESA  AUXILIAR  TOTALMENTE  EM  AÇO 
 INOXIDÁVEL  AISI  304,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 x 
 1,20mm; 

 ●  Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
 inox 0,75mm; 

 ●  Rodas de 50mm; 
 ●  Dimensões mínimas: 60 cm x 40 cm x 80 cm. 

 UNID.  23 

 78  MESA  AUXILIAR  TOTALMENTE  EM  AÇO 
 INOXIDÁVEL  AISI  304  ,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 x 
 1,20mm; 

 ●  Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
 inox 0,75mm; 

 ●  Rodas de 50mm; 
 ●  Dimensões mínimas: 90 x 40 x 80 cm. 

 UNID.  03 

 79  MESA PARA EXAME CLÍNICO FIXA TOTALMENTE EM 
 AÇO  INOXIDÁVEL  AISI  304,  com 

 as 
 características mínimas: 

 ●  Construída  em  tubo  redondo  aço  inox  de  31,75mm 
 x 1,20mm; 

 ●  Leito  em  aço  inox  de,  no  mínimo,  0,75mm, 
 cabeceira  regulável  em  diversas  alturas  por  meio 
 de  cremalheira,  pés  protegidos  com  ponteiras  de 
 borracha; 

 ●  Capacidade para 120Kg; 
 ●  Dimensões mínimas: 1,80x 0,52x0,80; 
 ●  Acompanha:  Colchonete  de  espuma  revestida  em 

 courvin, densidade D-28, altura 5 cm, cor azul. 

 UNID  01 

 80  MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ, 
 com as características mínimas: 

 ●  Estrutura  construída  em  tubo  de  aço  quadrado  25  x 
 25 x 1,2 mm; 

 ●  Armário  em  chapa  de  aço  de  0,75  mm,  com  3 
 gavetas e 2 portas com puxadores; 

 ●  Porta  coxas:  um  par,  estofados  em  espuma  de 
 poliuretano,  revestidos  em  courvim  e  anexos  em 
 aço inoxidável; 

 ●  Leito: estofado em espuma de poliuretano, 

 UNID.  02 
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 revestido em courvim, 3 peças articuladas, para 
 várias posições através de cremalheira. 
 Pés: com ponteiras. 

 81  MESA PLÁSTICA PARA 4 (QUATRO) CADEIRAS, 
 com as características seguintes: 

 ●  Estrutura e tampo em PVC; 
 ●  Dimensões: 72 x 68 x 68 cm (AxLxP); 

 UNID  07 

 82  MOCHO, com as características seguintes: 

 ●  Assento e encosto estofado em poliuretano; 
 ●  Altura Regulável por meio de Pistão à Gás; 
 ●  Encosto Fixo 
 ●  Base Revestida em Nylon Injetado; 
 ●  Com 5 pés com rodízios de 2" ; 

 Dimensões:  60  cm  comprimento x: 60 cm de 
 profundidade x 81 cm de altura. 

 UNID  38 

 83  MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG / SpO2 / 
 RESP / TEMP / PNI, com características técnicas 
 mínimas: 

 ●  Monitor  para  uso  em  pacientes  adultos, 
 pediátricos  e  neonatais,  Apresentar  tela  de  LCD  e 
 processador  em  bloco  único  e  parâmetros  de  ECG  / 
 SpO2 
 /  RESP  /  TEMP  /  PNI  em  módulos  ou  pré- 
 configurados; 
 ●  Display  digital  colorido  em  LCD  (não 
 monocromático);Dimensões  mínima  da  tela:  12” 
 (polegadas);  Controle  de  velocidade  para  o  traçado  de 
 curva  mínimo  variável  em  25mm/s  50mm/s;  Tendência 
 de,  no  mínimo,  12  (doze)  horas  apresentada  no 
 monitor; 
 ●  Possibilitar  monitorização  de,  no  mínimo,  04 
 curvas  simultâneas  e  03  campos  digitais  simultâneos 
 na tela; 
 ●  Compatibilidade  com  rede  alternada  de 
 127/220 VAC – 60Hz; 
 ●  Possibilidade de comunicação padrão HL7 via 
 rede; 
 ●  Deve ter a possibilidade de seleção do tipo de 
 paciente: adulto, pediátrico e neonatal; 
 ●  Deve possuir no máximo 7 kg e deve ter 
 possibilidade de se ligar a uma Central de 
 Monitorização; 
 ●  Deve possuir detecção de marcapasso, aviso 
 de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto; 
 ●  Bateria interna ou externa acoplável 
 recarregável com autonomia de 180 minutos; 
 ●  Deve apresentar os menus e mensagens na lín- 

 UNID  09 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 gua portuguesa (Brasil); 
 ●  ECG:  Proteção  contra  desfibrilador  e  aparelhos 

 eletrocirúrgicos  com  recuperação  rápida  da  linha 
 de  base;  Seleção  de  todas  as  derivações  padrão; 
 Número  de  derivações:  mínimo  de  03  derivações 
 (D1,  D2  e  D3);  Detecção  de  marca-  passo; 
 Sensibilidade/ganho  ajustável  mínimo  em  N/2,  N  e 
 2N;  Software  para  detecção  de  arritmias;  Análise 
 de  segmento  ST;  Faixa  mínima  de  frequência 
 cardíaca:  15  a  300  bpm,  resolução  de  1  bpm  e 
 precisão  de  1%  ou  2  bpm  (o  que  for  maior); 
 Alarmes  de  máxima  e  mínima  frequência  cardíaca; 
 Alarme de desconexão do eletrodo; 

 ●  Oximetria  (SpO2):  Faixa  mínima  de  SpO2:  entre  40 
 a  100%;  Medição  mínima  do  pulso:  entre  30  e  300 
 bpm;  (15  a  300  bpm)  Apresentação  da  curva 
 plestimográfica;  Alarmes  de  máximo  e  mínimo  para 
 saturação. 

 ●  Respiração:  Faixa  de  frequência  respiratória 
 mínima:  3  a  150  RPM;  Medição  da  respiração  pelo 
 método  de  impedanciometria  torácica  (utilizando  os 
 eletrodos  do  ECG);  Indicação  de  frequência 
 respiratória  e  apresentação  da  curva  de  respiração; 
 Detecção e alarme de apneia. 

 ●  Temperatura:  Faixa  mínima  de  temperatura:  25ºC  a 
 43ºC;  Alarmes  de  máximo  e  mínimo  para 
 temperatura;  01(um)  superficial  não  descartável 
 para paciente neonatal; 

 ●  Pressão  não  invasiva  (PNI):  Medição  das  pressões 
 média,  sistólica  e  diastólica;  Modos  de  operação: 
 manual,  automático  com  intervalos  de  medições 
 programados  pelo  usuário;  Limite  de  segurança  de 
 300  mmHg  para  inflagem  do  cuff  segundo  (NBR) 
 IEC  601-2-30.  01  (um)  manguito  antialérgico  para 
 paciente neonato padrão; 

 ●  Dispositivos  para  sinalização:  Indicador  áudio 
 visual  de  QRS;  Indicação  para  equipamento  ligado 
 em  rede  elétrica  e  bateria;  Indicação  para  bateria 
 de emergência com baixa carga; 

 ●  Ajustes:  Tecla/menu  para  configurações  de 
 alarmes;  Tecla  para  interrupção  temporária  de 
 alarmes  sonoros;  Menu  ou  teclas  para 
 configurações  dos  parâmetros  funcionais  a  serem 
 monitorados  e  dos  ajustes  do  display;  Sistema  de 
 memória  constante  para  parâmetros  pré- 
 configurados. 

 ●  Acessórios inclusos por monitor: 
 ●  05 (cinco) cabo de ECG 5 vias; 
 ●  05 (cinco) Kit rabicho 5 vias; 
 ●  05 (cinco) Sensores de SpO2 adulto; 
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 ●  03 (três) Sensores de SpO2 neonatal; 
 ●  02 (duas ) Mangueira de pressão: (02 vi- as 

 ou 01 via); 
 ●  05 (cinco) Manguitos adulto; 
 ●  05 (cinco ) Manguitos neonatal; 
 ●  02 (dois) Sensores de temperatura eso- 

 fágico/retal 
 ●  02 (dois) Sensores de temperatura super- 

 ficial 
 ●  01 (um) cabo de força; 
 ●  01  (um)  Bateria  externa  acoplável  (no  ca- 

 so de não possuir bateria interna); 
 ●  13  (treze)  suportes  de  parede  em  aço  inox 

 ou  aço  c/  pintura  eletrostática  (para-  fusos 
 e buchas para fixação). 

 ●  Exigências: 
 ✔  Manuais de operação em português (Brasil); 
 ✔  Apresentar  documentação  abaixo  conforme  as 

 Normas  RDC  32/2007,  IN  nº  04  de  24/07/2015 
 e  IN  nº  22  de  22/10/2017  do  Ministério  da 
 Saúde: 

 ✔  Comprovante  de  Registro  no  Ministério  da 
 Saúde/ANVISA vigente. 

 84  MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO  PRE- 
 CONFIGURADO COM ECG / SPO2 / RESP / TEMP / 
 PNI,  PI  E  CAPNOGRAFIA,  com  características 
 técnicas mínimas: 

 ●  Monitor  para  uso  em  pacientes  adultos,  pediátricos 
 e  neonatos,  pré-configurado  com  os  parâmetros  de 
 ECG,  Respiração,  2  Canais  de  Temperatura,  PNI, 
 SPO2, Pressão Invasiva e Capnografia; 

 ●  Deve  possuir  Visor  de  cristal  líquido  colorida  (LCD), 
 tamanho  de  Tela  de  no  mínimo  12”  opcional 
 sensível  ao  toque  (touchscreen);  pelo  menos  10 
 formas  de  onda;  Possibilidade  de  configuração  de 
 diferentes  telas,  como  números  grandes,  e 
 comunicação  com  central  de  monitoramento 
 através  de  conexão  de  Rede  Ethernet  sem  fio  com 
 capacidade de utilizar o HIS conectado; 

 ●  Deve  possuir  memória  de  armazenamento  de 
 tendências  gráficas  e  tabulares  para,  pelo  menos, 
 120  horas  para  todos  os  parâmetros, 
 armazenagem  de  1200  resultados  de  medição  de 
 PNI,  200  eventos  de  alarme  e  200  eventos  de 
 arritmia; 

 ●  Deve possuir cálculo de medicamento, cálculo 
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 hemodinâmico,  cálculo  de  oxigenação,  cálculo  de 
 função renal e cálculo de ventilação; 

 ●  Deve  possuir  alarmes  audiovisuais  ajustáveis  pelo 
 operador  com  3  níveis  de  prioridade  de  alarme 
 (alta,  média  e  baixa);  alarmes  visuais  e  sonoros 
 para  os  parâmetros  medidos  (limites  máximos  e 
 mínimos)  programáveis  pelo  operador;  Alarmes 
 funcionais  (sensor,  bateria,  falta  de  energia  elétrica, 
 entre outros); 

 ●  Deve  possuir  menus  para  configuração  e  ajuste  de 
 seus  diversos  parâmetros,  navegáveis  através  de 
 um seletor giratório e tela touch screen opcional; 

 ●  Deve  permitir  a  conexão  em  rede  através  do 
 protocolo  TCP/IP  com  conector  do  tipo  RJ  45; 
 Funcionamento  em  rede  elétrica  110/220V  bivolt 
 automático; 

 ●  Possibilidade  de  atualização  de  software  sem 
 alteração  de  hardware,  aplicando  USB  ou  Cartão 
 de memória SD; 

 ●  Alimentação  à  bateria  interna  por  no  mínimo  230 
 minutos; 

 ●  Indicação  visual  no  display  do  equipamento  que 
 indique  o  estado  da  bateria,  bem  como  se  o 
 equipamento  está  funcionando  pela  rede  elétrica 
 ou bateria; 

 ●  Software de interface na língua portuguesa; 
 ●  Proteção  contra  descarga  e  interferência  de 

 desfibrilador e bisturi eletrônicos; 
 ●  Possibilidade  de  conexão  bidirecional  com  a 

 Central  de  Monitorização  e  integração  com  o 
 Sistema  do  Hospital  pelo  protocolo  HL7, 
 diretamente  no  monitor  ou  através  da  Central  de 
 Monitoração; 

 ●  Possibilidade  de  inclusão  de  módulos  futuros  como 
 Débito cardíaco (C.O); 

 ●  Interfaces:  USB  2  portas  para  armazenagem  de 
 dados  e  leitor  de  código  de  barras,  Rede  RJ-45, 
 VGA  (opcional);  Sincronismo  para  Desfibrilador, 
 Wi-Fi (opcional); 

 ●  A  central  deverá  possuir  registro  próprio  na 
 ANVISA; 

 ●  Não deve pesar mais que 6 kg; 
 ●  Deve  possuir  índice  de  proteção  IPX1  ou  superior; 

 Deve  operar  com  umidade  relativa  na  faixa  de  20  a 
 90%. 

 ●  ECG:  Deve  possuir  compatibilidade  com  cabos  de 
 3  e  5  vias;  Número  de  derivações:  7  derivações,  12 
 derivações  de  ECG  (Opcional);  faixa  de  frequência 
 cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolução 
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 da  medida  de  FC:  1  bpm;  Deve  permitir  a  detecção 
 de  pulsos  de  marcapasso;  Deve  possuir 
 monitorização  de  segmento  ST  em  todas 
 derivações;  Detecção  de  pelo  menos  23  arritmias 
 distintas. 

 ●  Respiração:  Método  bioimpedância  (ou 
 impedância)  torácica;  Faixa  de  frequência 
 respiratória  0  a  200  rpm  para  adulto,  pediátrico  e 
 neonatal;  com  visualização  da  onda  de  respiração, 
 indica-  ção  da  FR  com  detecção  e  alarme  de 
 apnéia,  em  pacientes 
 adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes  visuais  e 
 sonoros  para  os  parâmetros  de  FR  (limites 
 máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 

 ●  Temperatura  cutânea:  Deve  possuir  02  (dois) 
 canais  de  temperatura;  com  faixa  de  medida  de  15 
 °C  a  45  °C;  Deve  permitir  a  medida  da  temperatura 
 por  sensor  aderido  na  pele  do  paciente,  ou  através 
 de  cavidades;  Alarmes  visuais  e  sonoros  para  os 
 parâmetros  programáveis  pelo  operador  (limites 
 máximos  e  mínimos),  Intervalo  de  medição  0%  a 
 100%, frequência 25 bpm a 300 bpm; 

 ●  Oximetria:  Visualização  da  curva  Plestimográfica; 
 Indicação  numérica  dos  valores  de  saturação  e 
 pulso;  Indicação  numérica  e  gráfica  do  índice  de 
 perfusão;  Alarmes  visuais  e  sonoros  para  os 
 parâmetros  de  SPO2  e  FC  (limites  máximos  e 
 mínimos) programáveis pelo operador; 

 ●  PNI:  Deve  ser  pelo  método  oscilométrico  em 
 pacientes  adulto,  pediátrico  e  neonatal,  medição  da 
 pressão  sistólica,  diastólica  e  média,  por  método, 
 Faixa  de  Alarme:  10  a  270  mmHg;  Faixa  de 
 medição  da  pressão  no  manguito:  0  a  290  mmHg; 
 Faixa  de  Frequência  de  Pulso:  Faixa:  40  a  240 
 bpm 

 ●  Pressão  Invasiva  (PI)  c/  2  canais,  c/  faixa  de 
 medição  que  atenda  os  valores  entre  -50  a  300 
 mmHg,  c/  alarmes  da  pressão  sistólica,  diastólica  e 
 média selecionáveis. 

 ●  Capnografía  (EtCO2)  Faixa  de  Medida  de  CO2:  0 
 mmHg  a  150  mmHg;  Modo:  Adulto,  Pediátrico, 
 Neonatal;  Faixa  de  Medida  de  FiCO  2:  3  mmHg  a 
 50 mmHg; Respiração: 2 rpm a 150 rpm; 

 ●  DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os 
 seguintes acessórios: 

 ●  02 unidade Cabo de ECG 5 vias 
 Adulto/Pediátrico; 

 ●  02 unidade Mangueira extensão uso Adulto 
 para PNI; 
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 ●  02 Manguitos/Bracadeira Adulto para PNI; 
 ●  02  (Um)  sensores  SPO2  reutilizável  Clip 

 Adulto; 
 ●  02  (dois)  suportes  de  parede  em  aço  inox 

 ou  aço  c/  pintura  eletrostática  (parafusos  e 
 buchas para fixação); 

 ●  01 sensor SPO2 reutilizável neonatal; 
 ●  02 unidades  sensor de temperatura de 

 Pele; 
 ●  01 cabo permanente de Pressão Invasiva; 
 ●  01 Kit transdutor de Pressão Invasiva; 
 ●  02 linhas de amostra Capnografia; 
 ●  02 Cânulas nasais Capnografia; 
 ●  02 Filtros Capnografia; 
 ●  01 unid. Bateria de lítio; 
 ●  01 Cabo de energia; 

 ●  Exigências: 
 ✔  Manuais  de  operação  em  português 

 (Brasil); 
 ✔  Apresentar  documentação  abaixo 

 conforme  as  Normas  RDC  32/2007,  IN  nº 
 04  de  24/07/2015  e  IN  nº  22  de  22/10/2017 
 do Ministério da Saúde; 

 ✔  Comprovante  de  Registro  no  Ministério  da 
 Saúde/ANVISA vigente. 

 85  MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO  PRE- 
 CONFIGURADO  COM  ECG  /  SPO2  /  RESP  /  2 
 CANAIS  DE  TEMP  / PNI E  PI, com características 
 técnicas mínimas: 

 ✔  Monitor  para  uso  em  pacientes  adultos, 
 pediátricos  e  neonatos  pré-configurado 
 com os parâmetros de ECG, Respiração, 
 2  Canais  de  Temperatura,  PNI,  SPO2, 
 Pressão Invasiva; 

 ✔  Deve  possuir  Visor  de  cristal  líquido 
 colorida  (LCD),  tamanho  de  Tela  de  no 
 mínimo  12”  opcional  sensível  ao  toque 
 (touchscreen);  pelo  menos  10  formas  de 
 onda; 

 ✔  Possibilidade  de  configuração  de  diferentes 
 telas,  como  números  grandes,  e 
 comunicação  com  central  de 
 monitoramento  através  de  conexão  de 
 Rede  Ethernet  sem  fio  com  capacidade  de 
 utilizar o HIS 
 conectado; 

 UNID.  04 
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 ✔  Deve  possuir  memória  de  armazenamento 
 de  tendências  gráficas  e  tabulares  para, 
 pelo  menos,  120  horas  para  todos  os 
 parâmetros,  armazenagem  de  1200 
 resultados  de  medição  de  PNI,  200  eventos 
 de alarme e 200 eventos de arritmia; 

 ✔  Deve  possuir  cálculo  de  medicamento, 
 cálculo  hemodinâmico,  cálculo  de 
 oxigenação,  cálculo  de  função  renal  e 
 cálculo de ventilação; 

 ✔  Deve  possuir  alarmes  audiovisuais 
 ajustáveis  pelo  operador  com  3  níveis  de 
 prioridade  de  alarme  (alta,  média  e  baixa); 
 alarmes  visuais  e  sonoros  para  os 
 parâmetros  medidos  (limites  máximos  e 
 mínimos)  programáveis  pelo  operador; 
 Alarmes  funcionais  (sensor,  bateria,  falta  de 
 energia  elétrica,  entre  outros);  Deve  possuir 
 menus  para  configuração  e  ajuste  de  seus 
 diversos  parâmetros,  navegáveis  através 
 de  um  seletor  giratório  e  tela  touch  screen 
 opcional; 

 ✔  Deve  permitir  a  conexão  em  rede  através 
 do  protocolo  TCP/IP  com  conector  do  tipo 
 RJ  45;  Funcionamento  em  rede  elétrica 
 110/220V bivolt automático; 

 ✔  Possibilidade  de  atualização  de  software 
 sem  alteração  de  hardware,  aplicando  USB 
 ou  Cartão  de  memória  SD;  Alimentação  à 
 bateria  interna  por  no  mínimo  230  minutos; 
 indicação  visual  no  display  do  equipamento 
 que  indique  o  estado  da  bateria,  bem  como 
 se  o  equipamento  está  funcionando  pela 
 rede elétrica ou bateria; 

 ✔  Software de interface na língua portuguesa; 
 ✔  Proteção  contra  descarga  e  interferência  de 

 desfibrilador  e  bisturi  eletrônicos;  pos- 
 sibilidade  de  conexão  bidirecional  com  a 
 Central  de  Monitorização  e  integração  com 
 o  Sistema  do  Hospital  pelo  protocolo  HL7, 
 diretamente  no  monitor  ou  através  da 
 Central de Monitoração; 

 ✔  Possibilidade  de  inclusão  de  módulos 
 futuros como Débito cardíaco (C.O); 

 ✔  Interfaces:  USB  2  portas  para 
 armazenagem  de  dados  e  leitor  de  código 
 de  bar-  ras,  Rede  RJ-45,  VGA  (opcional); 
 Sincronismo  para  Desfibrilador,  Wi-Fi 
 (opcional); 

 ✔  A central deverá possuir registro próprio 
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 na ANVISA; 
 ✔  Não  deve  pesar  mais  que  6  kg;  Deve 

 possuir  índice  de  proteção  IPX1  ou  supe- 
 rior;  Deve  operar  com  umidade  relativa  na 
 faixa de 20 a 90%; 

 ✔  ECG:  Deve  possuir  compatibilidade  com 
 cabos  de  3,  5  vias  e  10  vias  (opcional) 
 Número  de  derivações:  7  derivações,  12 
 derivações  de  ECG  (Opcional);  faixa  de 
 frequência  cardíaca:  30  a  300  bpm; 
 Resolução  da  medida  de  FC:  1  bpm;  Deve 
 permitir  a  detecção  de  pulsos  de  marca- 
 passo;  Deve  possuir  monitorização  de 
 segmento  ST  em  todas  derivações; 
 Detecção  de  pelo  menos  23  arritmias 
 distintas. 

 ✔  Respiração:  Método  bioimpedância  (ou 
 impedância)  torácica;  Faixa  de  frequência 
 respiratória  0  a  200  rpm  para  adulto, 
 pediátrico  e  neonatal;  com  visualização  da 
 onda  de  respiração,  indicação  da  FR  com 
 detecção  e  alarme  de  apnéia,  em  pacientes 
 adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes 
 visuais  e  sonoros  para  os  parâmetros  de 
 FR  (limites  máximos  e  mínimos) 
 programáveis pelo usuário. 

 ✔  Temperatura  cutânea:  Deve  possuir  02 
 (dois)  canais  de  temperatura;  com  faixa  de 
 medida  de  15  °C  a  45  °C;  Deve  permitir  a 
 medida  da  temperatura  por  sensor  aderido 
 na  pele  do  paciente,  ou  através  de 
 cavidades;  Alarmes  visuais  e  sonoros  para 
 os  parâmetros  programáveis  pelo  operador 
 (limites  máximos  e  mínimos),  Intervalo  de 
 medição  0%  a  100%,  fre-  quência  25  bpm  a 
 300 bpm. 

 ✔  Oximetria:  Visualização  da  curva 
 Plestimográfica;  Indicação  numérica  dos 
 valores  de  saturação  e  pulso;  Indicação 
 numérica  e  gráfica  do  índice  de  perfusão; 
 Alarmes  visuais  e  sonoros  para  os 
 parâmetros  de  SPO2  e  FC  (limites 
 máximos  e  mínimos)  programáveis  pelo 
 operador. 

 ✔  PNI:  Deve  ser  pelo  método  oscilométrico 
 em  pacientes  adulto,  pediátrico  e  neonatal, 
 medição  da  pressão  sistólica,  diastólica  e 
 média,  por  método,  Faixa  de  Alarme:  10  a 
 270  mmHg;  Faixa  de  medição  da  pressão 
 no  manguito:  0  a  290  mmHg;  Faixa  de 
 Frequência de Pulso: Faixa: 40 
 a 240 bpm. 
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 ✔  Pressão  Invasiva  (PI)  c/  2  canais,  c/  faixa 
 de  medição  que  atenda  os  valores  entre  - 
 50  a  300  mmHg,  c/  alarmes  da  pressão 
 sistólica, diastólica e média selecionáveis; 
 DEVE  ACOMPANHAR  O 
 EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 

 ✔  01 unidade Cabo de ECG 5 vias 
 Adulto/Pediátrico: 

 ✔  01 unidade Mangueira extensão uso Adulto 
 para PNI; 

 ✔  01  Manguito/Braçadeira  Adulto 
 para PNI; 

 ✔  01 (Um) sensor SPO2 reutilizável Clip 
 Adulto; 

 ✔  01 unidade sensor de temperatura de Pele; 
 ✔  01 cabos permanentes de Pressão 

 Invasiva; 
 ✔  1 Kit transdutor de Pressão Invasiva; 
 ✔  01 unid. Bateria de lítio; 
 ✔  01 Cabo de energia; 
 ✔  04  (quatro)  suportes  de  parede  em  aço  inox 

 ou  aço  c/  pintura  eletrostática  (parafusos  e 
 buchas para fixação). 
 Exigências: 

 ✔  Manuais  de  operação  em  português 
 (Brasil); 

 ✔  Apresentar  documentação  abaixo  conforme 
 as  Normas  RDC  32/2007,  IN  nº  04  de 
 24/07/2015  e  IN  nº  22  de  22/10/2017  do 
 Ministério da Saúde; 

 ✔  Comprovante  de  Registro  no  Ministério  da 
 Saúde/ANVISA vigente. 

 86  MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO  DE  TRANSPORTE  - 
 EQUIPAMENTO  PORTÁTIL,  CONTENDO 
 MONITORAÇÃO  DE  ECG,  RESPIRAÇÃO,  SPO2,  PNI, 
 TEMPERATURA  E  PI  PARA  PACIENTES  ADULTOS, 
 PEDIÁTRICOS  E  NEONATAL  COM  POSSIBILIDADE  DE 
 CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS 
 SIMULTÂNEOS, com as características seguintes: 

 ●  Suporte  para  fixação  de  parede  e  alça  para 
 transporte; 

 ●  Equipamento  com  controles  microprocessados 
 destinado  a  monitoração  de  pacientes  adultos, 
 pediátricos e neonatais; 

 ●  Possuir alça de transporte; 
 ●  Possuir  seleção  para  o  tipo  de  paciente:  adulto, 

 pediátrico ou neonatal; 

 01 
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 ●  Peso  máximo  do  equipamento  completo:  10Kg 
 (equipamento e baterias); 

 ●  Possuir  teclado  e/ou  botão  rotacional  que  facilite  a 
 programação; 

 ●  Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; 
 ●  Apresentação  de  no  mínimo  7  curvas 

 simultaneamente,  possibilidade  de  alternar  o 
 módulo  de  exibição  para  números  grandes  e 
 permitir a criação de modos de tela personalizados; 

 ●  Com  controle  de  velocidade  para  o  traçado  de 
 curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s; 

 ●  Permitir congelamento dos sinais na tela; 
 ●  Possuir tecla/menu para configurações de alarmes; 
 ●  Possuir  tecla  para  interrupção  temporária  de 

 alarmes sonoros; 
 ●  Possuir  menu  ou  teclas  para  configurações  dos 

 parâmetros  funcionais  a  serem  monitorados  e  dos 
 ajustes do display; 

 ●  Sistema  de  memória  constante  para  parâmetros 
 pré-configurados; 

 ●  Parâmetros e faixas de ajuste: 
 ●  Pressão não invasiva (pré-configurado): 
 ●  Modos manuais, automáticos e stat; 
 ●  Intervalo do modo automático programável entre 1 

 minuto a 8 horas; 
 ●  Faixa de pressão sistólica : 40 a 270 mmhg (exa- 

 tidão +- 1 mmhg); 
 ●  Faixa de pressão diastólica: 20 a 220 mmhg 

 (exatidão +- 1mmhg); 
 ●  Faixa de pressão arterial média: 20 a 260 mmhg 

 (exatidão +- 1 mmhg); 
 ●  Possuir armazenamento das últimas 750 medidas; 
 ●  ECG (pré-configurado): 
 ●  Faixa de frequência cardíaca: 15 a 300 bpm 

 (exatidão: +-2bpm); 
 ●  Possuir 6 derivações, podendo ser expandido 

 posteriormente para 12 derivações; 
 ●  Possuir análise de segmento st; 
 ●  Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e 

 aparelhos eletrocirúrgicos; 
 ●  Possuir sensibilidade ajustável; 
 ●  Possuir  análise  de  arritmia  com  gravação  de  no 

 mínimo  80  eventos  arrítmicos  com  traçados  de 
 ecg, segundos antes e depois; 

 ●  Possuir medição da respiração pelo método de 
 impedanciometria  torácica  (utilizando  os  eletrodos 
 de ecg); 
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 ●  Possuir indicação da frequência respiratória e 
 apresentação da curva de respiração; 

 ●  Possuir detector pulso de marca-passo; 
 ●  Possibilitar gravação de no mínimo 10 minutos de 

 uma derivação de ECG completo; 
 ●  Oximetria (SPO2) (pré-configurado): 
 ●  Faixa de saturação spo2: 40 a 100 por cento 

 (resolução 1%); 
 ●  Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm; 
 ●  Pressão invasiva (pré-configurado): 
 ●  Faixa de pressão invasiva: -50 a 300 mmhg (exa- 

 tidão +-1mmhg); 
 ●  Possuir dois canais de pressão invasiva; 
 ●  Possuir medição de pressão sistólica, média e 

 diastólica; 
 ●  Possuir visualização gráfica da pressão invasiva; 
 ●  Possibilidade de monitorar pic (pressão 

 intracraniana); 
 ●  Faixa para respiração: 6 – 120 rpm (exatidão +-3 

 rpm) 
 ●  Possuir monitoração contínua do co2 expirado 

 exibida em gráfico e valor numérico; 
 ●  Possuir monitoração da fração inspirada e expirada 

 de co2; 
 ●  Temperatura (pré-configurado): 
 ●  Faixa de temperatura: 0 a 45°c (exatidão 0,1°c); 
 ●  Alarmes  Sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com  3  níveis 

 de  prioridade:  Máximo  e  mínimo  para  frequência 
 cardíaca;  Para  desconexão  do  eletrodo;  Máximo  e 
 mínimo  para  saturação;  Para  desconexão  do 
 sensor  de  oximetria;  Para  detecção  e  alarme  de 
 apneia;  Máximo  e  mínimo  para  pressão  sistólica 
 não  invasiva;  Máximo  e  mínimo  para  pressão 
 diastólica  não  invasiva;  Máximo  e  mínimo  para 
 pressão  arterial  média  não  invasiva;  Máximo  e 
 mínimo  para  pressão  sistólica  invasiva;  Máximo  e 
 mínimo  para  pressão  diastólica  invasiva;  Máximo  e 
 mínimo  para  pressão  arterial  média  invasiva; 
 Máximo  e  mínimo  para  ETCO2;  Máximo  e  mínimo 
 para temperatura; 

 ●  Dispositivo para reset manual temporário de 
 alarmes sonoros: Tempo máximo de 120 seg; 

 ●  Possuir indicador áudio visual de QRS; 
 ●  Possuir  indicação  para  equipamento  ligado  em 

 rede elétrica e bateria; 
 ●  Possuir indicação para bateria de emergência com 

 baixa carga; 
 ●  Possuir tendências gráficas e numéricas de no 

 mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, com 
 cursor sobre a curva e possibilidade de 
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 apresentação em tela de mini tendências; 
 ●  Sistema  de  alimentação  elétrica  :Tensão  de 

 alimentação:  110  a  220  Vac,  fonte  chaveada 
 automática; Frequência de alimentação: 60 Hz. 

 ●  Bateria  interna  recarregável  permitindo  o 
 funcionamento  de  pelo  menos  120  minutos,  sem 
 utilização  de  bateria  ou  módulo  extra  e  com  todos 
 os parâmetros em funcionamento; 

 ●  Acessórios  inclusos:  01  cabo  de  forca;  05  cabos  de 
 no  mínimo  05  vias  para  ecg;  100  jogos  de 
 eletrodos  descartáveis  para  ECG  adulto;  100  jo- 
 gos  de  eletrodos  descartáveis  para  ECG  pediá- 
 tricos;  100  jogos  de  eletrodos  descartáveis  para 
 ECG  neonatal;  05  cabo  extensores  e/ou  adapta- 
 dores  de  spo2  ;  05  sensores  de  spo2  adulto  reu- 
 tilizável;  05  sensores  tipo  y  para  oximetria  reutili- 
 záveis;  05  extensores  para  braçadeira  (adulto  e 
 neonatal);  05  braçadeiras  obeso  reutilizável;  10 
 braçadeiras  adulto  reutilizável;  05  braçadeiras 
 pediátrica  reutilizável;  05  braçadeiras  neonatal 
 tamanho  1  reutilizável;  05  braçadeiras  neonatal 
 tamanho  2  reutilizável;  05  sensores  de  tempera- 
 tura  de  pele;  05  sensores  de  temperatura  esofá- 
 gicos. 

 ●  Garantia de 2 anos 
 87  NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 02 CORPO, com as 

 características mínimas: 

 ●  Para radiologia convencional; 
 ●  Negatoscópio de 02(dois) Corpos; 
 ●  Luminosidade  através  da  luz  fluorescente,  visor  em 

 plástico  acrílico,  translúcido  e  flexível,  com 
 prendedor de radiografia; 

 ●  Moldura em chapa de aço pintada; 
 ●  02 lâmpadas fluorescentes; 
 ●  Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 

 ●  Garantia  de  12  meses  a  partir  da  entrega  do 
 equipamento. 

 UNID.  03 

 88  OFTALMOSCÓPIO,  com as características mínimas: 

 ●  Iluminação branca e de alto brilho; 
 ●  Fácil substituição da lâmpada LED; 
 ●  Cabo em metal com revestimento termoplástico 

 reforçado; 
 ●  Possui clip que proporciona desligamento 

 automático; 
 ●  Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo 

 UNID.  02 
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 AA; C 
 ●  abo compatível com todas as cabeças 3000; 
 ●  Com 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com 

 marcador iluminado; 
 ●  Óptica selada à prova de poeiras; 
 ●  Borracha de proteção evita riscar a lente dos 

 óculos; L 
 ●  Lâmpada 2.5V de LED; 
 ●  Cabeça em ABS, resistente à impactos. 

 89  OTOSCOPIO SIMPLES TIPO DE LÂMPADA LED, 
 com as características mínimas: 

 ●  Transmissão da Luz: Fibra ótica; Fácil substituição 
 da lâmpada LED; 

 ●  Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia 
 e segurança durante o exame; 

 ●  Reostato para controle de intensidade da luz; 
 Com 5 a 10 espéculos reutilizáveis. 

 UNID  5 

 90  OXÍMETRO  DE  PULSO  PORTÁTIL,  com  as 
 especificações técnicas mínimas: 

 ●  Oxímetro de pulso para paciente adulto, pediátrico 
 e neonatal; 

 ●  Faixa de Medição Saturação: 35% - 100%; 
 ●  Display LCD com Back light; 
 ●  Medição  e  apresentação  simultânea  do  valor  de 

 SpO2,  forma  de  onda  plestimográfica,  frequência  de 
 pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; 

 ●  Capacidade  de  armazenamento  de  até  100 
 pacientes e 300hs de dados; 

 ●  Alarme  visual  e  sonoro  com  ajuste  de  tom  e  ajuste 
 de máximo e mínimo para todos parâmetros; 

 ●  Possibilidade  de  alimentação  com  4  pilhas  "AA" 
 com tempo típico de operação 48hs; 

 ●  Alimentação  bateria  Ni-MH  com  autonomia  de  até 
 36 hs; 

 ●  Alarmes:  Sensor  desconectado  e  solto;  Status  da 
 bateria;  Sinal  fraco;  Exibe  a  amplitude  de  pulso 
 (índice  de  perfusão);  Memória  insuficiente;  Alarme 
 desligado; 

 ●  Armazenamento  de  dados;  Identificação  do 
 paciente; Tipo de paciente; 

 ●  Faixa de Medida: 0 a 100%; 
 ●  Faixa de alarme: 0 a 100%; Resolução: 1%; 
 ●  Faixa de Medida: 25 a 300 bpm; 
 ●  Faixa de alarme: 0 a 300 bpm; 

 UNID.  13 
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 ●  Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
 ●  Garantia de 12 meses a partir da entrega do 

 equipamento 
 ●  ACOMPANHA: 

 ✔  1 Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto; 
 ✔  1 sensor reutilizável neonatal 
 ✔  1 Bolsa para transporte 
 ✔  1 Manual do usuário português. 
 ✔  1 base móvel. 

 91  OXÍMETRO  DE  PULSO  COM  MONITORIZAÇÃO 
 SIMULTÂNEA  DE  FREQUÊNCIA  CARDÍACA  E  DE 
 SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BATERIA INTERNA 
 RECARREGÁVEL, com as características seguintes: 

 ●  Com tecnologia digital, permite a monitoração 
 constante do paciente, desde neonatal até adulto 

 ●  Apresenta técnicas de Espectrofotometria e 
 pletismografia. 

 ●  Mostra os valores medidos de SpO² e pulso, 
 ●  Curva Pletismográfica; 
 ●  Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso 

 fraco; 
 ●  Faixa de medidas SpO 2 :0 a 100%; Precisão SpO 

 2 : 50 a 69 - ±3%; 70 a 100% - ± 2 %; 
 ●  Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm; Precisão 

 de medidas pulso: 30 a 254 bpm. 
 ●  Congelamento da forma de onda de e SpO 2 ; 
 ●  Monitoração no modo adulto e neonatal; 
 ●  Ajuste digital do contraste do display; 
 ●  Controle digital do volume do bip de pulso e 

 alarmes; 
 ●  Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 

 mm/s; 
 ●  Indicação de carregamento de bateria, bateria 

 fraca, rede elétrica ou só bateria; 
 ●  Desligamento automático no caso de limite mínimo 

 de carga de bateria. 
 ●  Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
 ●  Garantia de 12 meses a partir da entrega do 

 equipamento 
 ●  Acessórios: 
 ✔  1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m); Sensor de dedo 

 adulto reutilizável (2,7m) - SD-10; 
 ✔  1 Certificado de garantia; 
 ✔  1 Manual do usuário. 

 UNID.  03 

 92  PALETES EM POLIPROPILENO 50 x 50 X 5 CM, com 
 as características seguintes: 

 UNID  40 
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 ●  Estrados  de  Plástico  fabricados  em  Polietileno  de 
 Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno  (PP). 

 ●  Com  capacidade  estática  para  20  ton/m²  , 
 modulares  e  de  montagem  pelo  sistema  de  encaixe 
 macho fêmea; 

 ●  Antiderrapantes e resistentes. 
 Dimensões: 50 cm x 50 cm x 5 cm (Comp. x Larg. X Alt.) 

 93  PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE 
 MATERIAIS C/ 9 BICOS, com as características 
 seguintes: 

 ●  Punho em silicone ergonômico e isolado 
 termicamente para segurança; 

 ●  Construída com liga de alumínio resistente e 
 antioxidante 

 ●  Pode ser conectada na rede de água ou ar; 
 ●  Pressão ajustável; 
 ●  Autoclavável; 
 ●  Para limpeza interna (sucção de detergentes 

 enzimáticos); 
 ●  Bicos incluídos: 

 ✔  1. Para limpeza interna (sucção de 
 detergentes enzimáticos); 

 ✔  2. Para vidrarias de laboratórios; 
 ✔  3.Spray para lavagem rápida de 

 instrumentos; 
 ✔  4. Para seringas e cânulas; 
 ✔  5. Para drenagem de tubos; 
 ✔  6. Para cateteres e válvulas; 
 ✔  7. Para pipetas; 
 ✔  8.Para seringas e cânulas; 
 ✔  9.Para uso diverso. 

 ●  Demais acessórios: 
 ✔  Mangueira  em  espiral  flexível  de  4,0 

 metros, com sistema de engate rápido; 
 ✔  Rack  de  parede,  para  você  fixar  e  guardar 

 os acessórios; 
 ✔  Engate  rápido,  para  fácil  e  ágil  mudança 

 para o uso com água ou ar comprimido; 
 ✔  Adaptador,  para  conexão  com  a  rede  de  ar 

 ou água e também a mangueira da pistola. 
 ∙ 

 UNID  02 

 94  POLTRONA HOSPITALAR POLTRONA HOSPITALAR 
 RECLINÁVEL,  com  as  características  mínimas: 

 UNID.  66 
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 ●  Estrutura  confeccionada  em  em  tubos  de  aço  de 
 no  mínimo  31  x  1,2  e  de  25  x  1,2  mm,  pintado  com 
 tinta  epóxi-pó  com  secagem  em  estufa  de  alta 
 temperatura; 

 ●  Assento,  encosto,  braços  e  descanso  para  os  pés 
 anatômicos,  estofados  em  espuma  de  alta 
 densidade, revestidos em courvim; 

 ●  Totalmente  reclinável  com  acionamento  manual 
 permitindo diversas posições; 

 ●  Com  descanso  para  os  pés  articulado 
 concomitante à inclinação do encosto; 

 ●  Pés com ponteiras de borracha; 
 ●  Capacidade de carga de no mínimo 150Kg; 
 ●  Garantia mínima de 1 ano. 

 95  POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA, com as 
 características mínimas: 

 ●  Estrutura  confeccionada  em  em  tubos  de  aço 
 redondo  de  no  mínimo  31  x  1,2  mm,  pintado  com 
 tinta  epóxi-pó  com  secagem  em  estufa  de  alta 
 temperatura; 

 ●  Assento,  encosto,  braços  e  descanso  para  os  pés 
 anatômicos,  estofados  em  espuma  de  alta 
 densidade, revestidos em courvim; 

 ●  Uma  braçadeira  em  aço  inoxidável,  e  dois  apoios 
 para  os  braços,  removíveis,  com  altura  regulável  e 
 estofados com revestimento em courvim. 

 ●  Suporte  para  frasco  e  bolsa  plástica  para  coleta  de 
 sangue, em aço inoxidável. 

 ●  Anexos em aço inoxidável; 
 ●  Totalmente  reclinável,  permitindo  várias  posições, 

 inclusive o Trendelemburg até 12°. 

 UNID.  03 

 96  PROJETOR MULTIMÍDIA MÍNIMO DE 3300 LUMENS, 
 com as características seguintes: 

 ●  Deve estar em linha de produção pelo fabricante, 
 deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; 

 ●  Resolução mínima nativa de 1024 x 768; 
 ●  Contraste mínimo de 10000:1 
 ●  Deve  possuir  ,  no  mínimo,  os  seguintes  tipos  de 

 conexão:  01  (uma)  VGA  ,  01  (uma)  HDMI;  01 
 entrada USB. 

 ●  Luminosidade mínima de 3300 lumens; 
 ●  Alto-falante integrado no projetor; 
 ●  Suportar  a  exibição  de  arquivos  a  partir  de  um 

 pen-drive  direto  no  projetor  (sem  o  uso  de  pc); 
 Garantia mínima de 12 meses. 

 ●  Alimentação automática 100-120V, 220-240V; 

 UNID.  01 
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 ●  Acompanha 
 ✔  Controle remoto; 
 ✔  Cabo de alimentação; 
 ✔  Cabo VGA; 
 ✔  Manual do usuário 

 97  PROTETOR DE TIREÓIDE, com as características 
 mínimas: 

 ●  Confeccionado em borracha plumbífera flexível 
 com padrão de 0,50 mmPB; 

 ●  Acabamento em nylon lavável e fechamento em 
 velcro. 

 ●  Tamanho: Adulto 
 Apresentar Certificado de Aprovação TEM – CA 

 UNID.  02 

 98  QUADRO  BRANCO,  com  as  características 
 seguintes: 

 ●  Quadro magnético, cor branca, tampo em laminado 
 melamínico, acabamento brilhante; 

 ●  Material moldura em alumínio; 
 ●  Material da chapa em fibra de madeira MDF, 

 espessura 6mm; Espessura total 12mm; 
 ●  Cantoneiras arredondadas; 
 ●  Porta pincéis; 
 ●  Dimensões: largura:120 cm, comprimento:90 cm. 

 UNID.  12 

 99  RADIÔMETRO  PARA  FOTOTERAPIA,  com  as 
 características seguintes: 

 ●  Deve  possuir  teclado  com  membrana,  display  de 
 cristal  líquido  para  indicação  dos  dados  de 
 medição e do nível de bateria. 

 ●  Entrada  para  faixa  de  radiação:  faixa  de  medição 
 com  variação  entre:  0,0%  a  100,0%  µW/cm²/nm 
 com  resolução  de  0,1  µW/cm²/nm  e  precisão  entre 
 +/- 2,0% a +/- 10,0% µW /cm²/nm para escala total; 

 ●  Espectro  de  onda  monitorado  no  mínimo  a  faixa 
 de: 425 a 475nm; 

 ●  Resposta  espectral  equiparada  com  o  espectro  de 
 ação da fototerapia. 

 ●  Alimentação: bateria alcalina 9V DC 
 ●  Indicação  no  display  quando  for  necessário  trocar  a 

 bateria. 

 UNID.  01 

 100  RELÓGIO  DE  PAREDE,  com  as  características 
 seguintes: 

 UNID  24 
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 ●  Em alumínio escovado com fundo branco; 
 ●  Tamanho: 35cm, 
 ●  Mecanismo step; 
 ●  Funcionamento a pilha AA 

 101  SELADORA  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO 
 AUTOMÁTICA CONTÍNUA. 380 X 280X 170MM, com 
 as características seguintes: 

 ●  Instalação sobre bancada. 
 ●  Utilização:  para  embalagens  combinadas  (papel 

 grau  cirúrgico),  automática,  acabamento  externo 
 em chapa de aço com pintura eletrostática. 

 ●  Esteiras  de  movimentação  horizontal  automática, 
 sincronizadas por correias, alimentação contínua, 

 ●  Largura  de  selagem  mínima  de  13mm,velocidade 
 de  10m/min,  controle  eletrônico  de  temperatura, 
 comandos  independentes  para  aquecimento  e  para 
 movimentação das esteiras. 

 ●  Tensão elétrica de 220V ou Bivolt automático. 

 UNID  01 

 102  SELADORA  TÉRMICA  DE  PEDAL  PARA 
 EMBALAGEM, com as características seguintes: 

 ●  Seladora embalagem, voltagem: 110,220 v, 
 ●  funcionamento: automático, com pedal, 
 ●  aplicação: vedação embalagens plásticas 

 UNID  01 

 103  SELADORA  TÉRMICA  DE  MESA,  com  as 
 características seguintes: 

 ●  Aquecimento instantâneo ao abaixar a alavanca; 
 ●  Indicação: uso amplamente diversificado para 

 embalar todo tipo de produto; 
 ●  Pintura eletrostática epóxi; 
 ●  Largura de Selagem 2mm; 
 ●  Funciona com qualquer tipo de embalagem selável. 
 ●  Voltagem: 110/220v (BIVOLT) 

 UNID  01 

 104  SOFÁ CAMA HOSPITALAR, com as características 
 seguintes: 

 ●  ESTRUTURA: interna em madeira. 
 ●  ASSENTO: estofado em espuma de alta 

 densidade, revestido em courvim. 
 ●  ENCOSTO: estofado em espuma de alta densi- 

 UNID  02 
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 dade, revestido em courvim, escamoteável que se 
 transforma em complemento para a cama. 

 ●  PÉS: em tubos de aço inoxidável de 45,20 x 1 mm. 
 ●  Dimensões Fechado: 1,92 x 0,60 m 
 ●  Dimensões Aberto: 1,92 x 1,00 m 

 105  SUPORTE PORTA  AVENTAL DE CHUMBO, com as 
 características seguintes: 

 ●  Suporte de parede tipo cabide para acomodar até 
 três aventais; 

 ●  Construído em aço tratado e pintado; 
 ●  Cabides em aço inoxidável. 

 UNID.  02 

 106  TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, 
 com as características seguintes: 

 ●  verificação de temperatura corporal, 
 ●  componentes com alarmes, 
 ●  medição à distância. 

 UNID  10 

 107  VENTILADOR  ELETRÔNICO  MICROPROCESSADO 
 PARA  PACIENTES  ADULTOS,  PEDIÁTRICOS  E 
 NEONATAIS,  COM  AS  SEGUINTES 
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 Características Gerais: 

 ●  Ciclado  a  tempo  e/ou  volume  para  pacientes 
 adultos  e  pediátricos  e  tempo  e/ou  volume  ou 
 pressão  para  pacientes  neonatos.  Limitado  à 
 pressão. 

 ●  Fluxo contínuo para ventilação neonatal ou similar. 
 ●  Fluxo intermitente para ventilação adulto. 
 ●  Ar  comprimido  e  oxigênio  com  alimentação  por 

 rede  de  alta  pressão  com  válvulas  reguladoras  de 
 pressão  interna  ou  externa,  neste  caso  estas 
 devem ser fornecidas: 

 ●  Bateria. 
 ●  Função Auto-Teste. 
 ●  Ventilação  controlada  acionada  automaticamente 

 caso  de  apnéia,  em  todas  as  modalidades 
 espontâneas. 

 ●  Monitor  Gráfico  (colorido)  de  ventilação  com  no 
 mínimo  12  (doze)  polegadas,  com  apresentação  de 
 pelo menos duas formas de ondas simultâneas. 

 UNID.  09 
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 ●  Monitoração de FIO2 através de sensor 
 paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica. 

 ●  Indicadores visuais: equipamento ligado na rede 
 elétrica; 

 ●  Bateria de emergência em uso; 
 ●  Alarme sonoro silenciado temporariamente; 
 ●  Alarmes  audiovisuais:  no  mínimo  apnéia;  alta 

 pressão  nas  vias  aéreas;  falta  de  alimentação 
 elétrica;  baixa  pressão  /  desconexão  do  sistema 
 respiratório; auto peep; bateria baixa; 

 ●  Bateria de emergência com baixa carga. 
 ●  Parâmetros  de  monitoração:  fluxo  inspiratório, 

 freqüência,  tempo  inspiratório,  relação  I/E,  pressão 
 inspiratória  máxima,  volume  expiratório,  pressão 
 média; 

 ●  Sistema  de  segurança  de  pressão  inspiratória 
 máxima  que  evite  aumento  excessivo  da  pressão 
 endotraqueal. 

 ●  Parâmetros  de  controle  -  Modos  mínimos  de 
 operação:  ventilação  mecânica  assistido- 
 controlada  por  pressão  e  volume  e  ventilação 
 mandatório  intermitente  sincronizada  (SIMV)  com 
 suporte  de  pressão  (PS),  ambas  com:  pressão 
 regulada  com  volume  controlado  (PRVC),  Ciclado 
 a  tempo  limitado  à  pressão  (pediátrico/neonatal), 
 volume garantido (VG) para Neonatologia. 

 ●  Ventilação  não-invasiva  (VNI)  nas  modalidades: 
 pressão  positiva  contínua  (CPAP  Invasiva  e  Não 
 Invasiva),  assistida  /  controlada  a  pressão  e 
 volume,  Pressão  positiva  bi-nível,  para  utilização 
 com máscara ou cânula nasal (neonatal). 

 ●  Fluxo  inspiratório  que  abrange  a  faixa  mínima  de:  6 
 a 120 l/min no modo controlado. 

 ●  Volume  corrente  que  abrange  a  faixa  mínima  de: 
 10 a 2000 ml. 

 ●  Tempo  inspiratório  que  abrange  a  faixa  mínima  de 
 0,3 a 5,0 segundos. 

 ●  Frequência  respiratória  que  abrange  a  faixa 
 mínima de: 1 a 150 RPM. 

 ●  PEEP  que  abrange  a  faixa  mínima  de:  0  a  40  cm 
 H2O. 

 ●  Pressão de suporte que abrange a faixa mínima 
 de: 05 a 60 cm H2O. 

 ●  Pressão inspiratória: 05 a 60 cm H2O. 
 ●  Pressão inspiratória e pressão de suporte 

 ajustados de forma independente. 
 ●  Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo. 
 ●  Ajuste do tempo de subida de pressão inspiratória; 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 ●  Possibilidade  de  realização  de  ciclo  manual  e 
 manobra de insuflação lenta. 

 ●  Compensação  de  fugas  nos  métodos  invasivos  de 
 no  mínimo  60  LPM  e  não  invasivos  de  no  mínimo 
 120 LPM. 

 ●  Compensação  de  complacência  do  circuito 
 paciente. 

 ●  Nebulização com compensação da FIO2 e Volume; 
 ●  Misturador  de  ar  comprimido  e  oxigênio,  eletrônico, 

 interno,  ajustável  entre  21  a  100%  (Blender),  com 
 sistema  segurança  ou  ByPass  que  permita  o 
 funcionamento  contínuo  do  aparelho,  mesmo  com 
 a queda de uma das redes de gases. 

 Características Elétricas: 
 ●  Tensão de alimentação: 100-240 V automática. 
 ●  Frequência de alimentação: 60 Hz. 
 ●  Bateria selada recarregável de emergência 

 permitindo o funcionamento mínimo de 180 
 minutos. 

 Acessórios  : 

 ●  01  (um)  circuito,  paciente  completo  adulto 
 autoclavável:  circuito  paciente  completo  com 
 traquéias  em  silicone  lisas  internamente, 
 autoclaváveis,  com  reservatórios  de  líquidos  nas 
 traquéias (drenos)e demais itens. 

 ●  03  (três)  circuitos,  paciente  completo 
 pediátrico/neonatal  autoclavável:  circuito  paciente 
 completo  com  traquéias  em  silicone  lisas 
 internamente,  autoclaváveis,  com  reservatórios  de 
 líquidos nas traquéias (drenos) e demais itens. 

 ●  01  (um)  Sensor  de  fluxo  (distal  e/ou  proximal) 
 autoclaváveis  para  pacientes  adultos  –  se 
 aplicável. 

 ●  01  (um)  Sensor  de  fluxo(distal  e/ou  proximal) 
 autoclaváveis  para  pacientes  Pediátricos  –  se 
 aplicável 

 ●  04  (quatro)  Sensores  de  fluxo(distal  e/ou  proxi- 
 mal)  autoclaváveis  para  pacientes  Neonatais  –  se 
 aplicável 

 ●  02  (dois)  Sensores  de  Fluxo  Único  universal 
 (adulto,  pediátrico  e  neonatal),  nos  casos  em  que  a 
 tecnologia  do  sensor  abranger  todos  os  tipos  de 
 pacientes em um único sensor – se aplicável 

 ●  02  (duas)  Válvulas  de  exalação  com  membranas 
 por cada circuito de paciente. 
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 ●  01 (um) Mangueira de ar comprimido 
 ●  01 (um) Mangueira de oxigênio 
 ●  01 (um) Braço suporte de circuito adulto e neonatal 
 ●  01 (um) Umidificador aquecido 220 Volts. 
 ●  01  (um)  jarras  térmicas  por  cada  circuito  de 

 paciente,  autoclaváveis,  para  umidificador,  com 
 entrada  individual  para  reabastecimento  com 
 seringa  e  equipamento,  sem  a  desconexão  do 
 circuito paciente. 

 ●  01 (um) Pulmão neonatal e adulto para teste. 
 ●  01 (um) Carro pedestal com rodízios e freio; 
 ●  Demais  acessórios  para  o  uso  completo  dos 

 recursos do equipamento; 
 Exigências: 

 ●  Manuais de operação em português (Brasil); 
 ●  Apresentar  documentação  conforme  as  Normas 

 RDC  32/2007,  IN  nº  04  de  24/07/2015  e  IN  nº22  de 
 22/10/2017 do Ministério da Saúde: 

 ●  Comprovante  de  Registro  no  Ministério  da 
 Saúde/ANVISA vigente; 

 Requisitos necessários: 
 ●  Instalação  em  Unidades  de  Saúde  em  todo  o 

 território do estado do Maranhão; 
 ●  Indicação  na  proposta  de  assistência  técnica 

 própria  ou  autorizada  no  com  sede  no  Amapá  com 
 registro no CREA-AP; 

 ●  Aplicação operacional das equipes técnicas de 
 usuários  nos  locais  de  instalação  dos 
 equipamentos, em data posterior à instalação; 

 108  VENTILADOR  ELETRÔNICO  PORTÁTIL  PARA 
 TRANSPORTE, com as características seguintes: 

 ●  Equipamento microprocessado; 
 ●  Alarmes configuráveis pelo usuário. 
 ●  Display  em  tela  de  LCD  para  monitoração  de 

 valores  medidos  e  curvas  /  controle  dos 
 parâmetros configurados. 

 ●  Trava  ou  dispositivo  para  se  evitar  desconfiguração 
 acidental  dos  parâmetros  nos  controles  (botoeiras, 
 teclas, etc.). 

 ●  Equipamento  dotado  de  alça  ou  dispositivo  similar 
 para transporte. 

 ●  Funcionamento  apenas  com  oxigênio  e  dotado  de 
 dispositivo  para  mistura  de  oxigênio  com  o  ar 
 ambiente. 

 ●  Bateria  recarregável  com  autonomia  mínima  de  03 
 horas de funcionamento contínuo. 

 ●  O  equipamento  deverá  possuir  no  mínimo  as 
 seguintes modalidades ventilatórias: Assistida / 

 UNID.  02 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 Controlada  (VCV  /  PCV);  Ventilação  com  pressão 
 de  Suporte;  SIMV  –  Ventilação  Sincronizada 
 Mandatória  Intermitente;  CPAP  e  BIPAP  ou  similar; 
 Ventilação de backup para apneia. 

 ●  Frequência  respiratória  com  faixa  aproximada  de 
 05 a 50 rpm. 

 ●  PEEP com faixa aproximada de 0 a 20 cmH²O. 
 ●  Concentração  de  FiO²:  mínimo  de  03  seleções 

 dentro da faixa de 60 a 100%. 
 ●  Pressão  inspiratória  com  faixa  aproximada  de  10  a 

 50 cmH²O. 
 ●  Volume  corrente  com  faixa  aproximada  de  100  a 

 1500 ml.Relação I:E. III. 
 ●  Parâmetros  Monitorados:  Frequência  respiratória; 

 Relação  I:E;  FiO²;  Pressão  das  vias  aéreas; 
 Indicação de bateria em uso / rede elétrica. 

 ●  Alarmes  Audiovisuais:  Alta  /  baixa  pressão  / 
 desconexão  do  sistema  respiratório;  Falha  na 
 alimentação  de  oxigênio;  Bateria  de  emergência 
 com baixa carga ou falha de fonte de alimentação. 

 ●  Acessórios: 
 ●  Dois circuitos completos autoclaváveis para 

 paciente adulto. 
 ●  Dois circuitos completos autoclavíveis para 

 paciente pediátrico. 
 ●  Duas válvulas expiratórias completas. 
 ●  Dois sensores de fluxo pediátrico 

 completos. 
 ●  Dois sensores de fluxo adulto completos. 
 ●  Sistema  de  alimentação  elétrica  VAC  bi- 

 volt automático e VDC (12 volts). 
 ●  Kit  composto  por  mangueiras  e  conectores 

 para possibilitar interface / equipamento. 
 ●  Bolsa  /  sistema  para  transporte  e  proteção 

 do equipamento. 
 ●  NORMALIZAÇÃO:Deverá  ser  apresentado 

 o  Certificado  de  Registro  no  Ministério  da 
 Saúde. 

 109  VENTILADOR  DE  PRESSÃO  POSITIVA  NÃO 
 INVASIVO  .  (CPAP),  com  as  características 
 seguintes: 

 ●  Modo de Funcionamento: CPAP Automático, CPAP 
 Fixo. 

 ●  Dispositivo Umidificador integrado. 
 ●  Interface intuitiva, tela LCD colorida e capacidade 

 de comunicação wireless integrado, Armaze- 
 namento de informações completas em um car- 

 UNID.  04 
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 tão de memória SD. 
 ●  Os  controles  de  fácil  utilização,  interface  intuitiva  e 

 tela LCD colorida com navegação pelos me- nus. 
 ●  Sensor  de  luz  ambiente  integrado  que  ajusta  o 

 brilho  da  tela  com  base  na  luz  do  quarto, 
 desligando-se  automaticamente  sem  atrapalhar  o 
 sono do paciente 

 ●  Motor com ruído reduzido, irradiado e conduzido. 
 ●  Alívio de Pressão Expiratória: 
 ●  Associa  um  algoritmo  inteligente  com  alívio  da 

 pressão  expiratória  com  ajuste  dinâmico  de 
 pressão  para  conforto  máximo,  tornando  a 
 respiração mais natural. 

 ●  Umidificação: Umidificador Integrado HumidAir. 
 ●  Capacidade Umidificador: 380ml. 
 ●  Câmara de água lavável:. 
 ●  Temperatura de aquecimento: até 68º. 
 ●  Configuração Máscara: Sim. 
 ●  Alívio de Pressão: APE com Easy-Breathe. 

 Intervalo de pressão: 4 a 20 cm/H2O. 
 ●  Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, IAH, 

 IAC, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso). 
 ●  Rampa: Auto Ramp. 
 ●  Cartão  de  Dados:  Cartão  de  memória  SD.  Nível  de 

 Ruído:  26  dBA  ±2.  Voltagem:  100  V  -  240  V 
 (BiVolt). 

 ●  Utiliza Bateria: Sim 
 ●  Consumo de Energia: 53W (57VA). 
 ●  Dimensão do Produto (A x L x P): 116 mm x 255 

 mm x 150 mm. 
 ●  Bolsa de Transporte: 
 ●  Tipo de Máscara: Almofada Nasal. 
 ●  Material da almofada: Silicone. 
 ●  Almofada substituível: 
 ●  Itens  inclusos:  01  CPAP  com  Umidificador 

 integrado,  01  Cartão  de  Memória  SD,  01  Bolsa  de 
 Transporte,  01  Traquéia  de  2  metros,  01  Cabo  de 
 Força,  01  Fonte  de  Alimentação,  01  Filtro,  01 
 Manual  do  Paciente,  01  Guia  de  Instalação  Rápida 
 Clínica,  04  Almofadas  nasais  em  gel  tamanhos  P, 
 M, G e Médio Largo,12 Filtros. 

 ●  Possuir registro no MS / ANVISA 

 110  VENOSCÓPIO  APARELHO  LOCALIZADOR  DE 
 VASOS (VEIAS) INFANTIL: com as características 
 mínimas: 

 ●  Localizador de veias para crianças de 0 a 7 anos; 
 ●  Gabinete em plástico resistente (ABS); 

 UNID.  05 
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 ●  Sistema de visualização através de Led; 
 ●  Com níveis de intensidade de luz; 
 ●  Bateria interna recarregável; 
 ●  Sinalizador de carga de bateria; 
 ●  Acompanha: Base para recarga e Bolsa para 

 transporte; 
 ●  Tensão de alimentação 220 v ou sistema bivolt 

 automático. 
 Garantia mínima de 1 ano. 

 111  VENTILÔMETRO, com as características seguintes: 

 ●  Aparelho para medição do volume de corrente de 
 ar expirado. 

 ●  Construído em aço inoxidável; 
 ●  Com os respectivos conectores; 
 ●  Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; 
 ●  Dois ponteiros indicadores; 
 ●  Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; 
 ●  Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 

 litro; 
 ●  Acompanha  : 

 ✔  Adaptador; 
 ✔  maleta ou protetor para acondicionamento 

 do equipamento. 
 ∙ 

 UNID.  01 

 112  ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO, 
 com as características mínimas: 

 Tampa  injetada  em  nylon  com  enxerto  de  metal  cromado; 
 Manômetro  de  0  a  30  Hg;  Botão  de  controle  de  fluxo  de 
 aspiração;  Bico  de  sucção  e  bóia  de  segurança  que 
 impeça  a  passagem  de  secreção  para  canalização;  Frasco 
 em  policarbonato  graduado  capacidade  de  400  ml’;Roscas 
 padrão,  conforme  Norma  ABNT  NBR  11906/2011  para 
 conexões  roscadas  para  postos  de  utilização  sob  baixa 
 pressão,  para  gases  medicinais,  gases  para  dispositivos 
 médicos  e  vácuo  clínico,  para  uso  em  estabelecimentos  de 
 saúde. 

 UNID.  30 

 113  CONJUNTO  ANESTESIA  BARAKA,  com  as 
 características mínimas: 

 ●  Máscara  (Nº  4),  em  plástico  rígido  c/  coxim 
 silicone;  conectores;  Traqueia  em  silicone;  Balão 
 látex natural; Volume de 3000 ml. 

 UNID.  05 

 114  MACRONEBULIZADOR  COMPLETO  PARA 
 OXIGÊNIO, com as características mínimas: 

 UNID.  05 
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 ●  Traqueia  em  silicone,  corrugada  de  1,20  m; 
 Máscara  facial,  transparente,  flexível,  com  orifícios 
 expiratórios  Laterais,  com  elástico  para  fixação; 
 Frasco  rígido  em  policarbonato,  graduado,  com 
 capacidade  de  500  ml,  tampa  e  injetor  em  nylon, 
 tubo  interno  em  silicone.  Acompanha:  01  máscara 
 facial  adulto  em  PVC  e  uma  máscara  facial  infantil 
 em PVC. 

 115  FLUXÔMETRO  DE  OXIGÊNIO,  com  as 
 características mínimas: 

 ●  Corpo  e  niple  de  saída  em  latão  cromado;  Escala 
 graduada  de  0-15  litros  por  minuto;  Comprimento 
 da  escala  de,  aproximadamente,  150  mm;  Bilha 
 dupla  (interna  e  externa)  em  material  transparente 
 inquebrável;  Esfera  em  aço  inox;  Borboleta  em 
 nylon  com  rosca  metálica  na  cor  padrão  do  gás 
 (verde-emblema);  Conexão  fêmea:  Sistema  de 
 compensação  e  pressão;  Roscas  padrão,  conforme 
 Norma  Padrão  da  ABNT  para  conexões  roscadas 
 para  postos  de  utiliza-  ção  sob  baixa  pressão,  para 
 gases  medicinais,  gases  para  dispositivos  médicos 
 e  vácuo  clínico,  para  uso  em  estabelecimentos  de 
 saúde. 

 ∙ 

 UNID.  150 

 116  FLUXÔMETRO  DE  AR  COMPRIMIDO,  com  as 
 características mínimas: 

 ●  Corpo  e  niple  de  saída  em  latão  cromado;  Escala 
 graduada  de  0-15  litros  por  minuto;  Comprimento 
 da  escala  de,  aproximadamente,  150  mm;  Bilha 
 dupla  (interna  e  externa)  em  material  transparente 
 inquebrável;  Esfera  em  aço  inox;  Borboleta  em 
 nylon  com  rosca  metálica  na  cor  padrão  do  gás 
 (amarelo-segurança);  Conexão  fêmea  ;  Sistema  de 
 compensação  e  pressão;  Roscas  padrão,  conforme 
 Norma  Padrão  da  ABNT  para  conexões  roscadas 
 para  postos  de  utilização  sob  baixa  pressão,  para 
 gases  medicinais,  gases  para  dispositivos  médicos 
 e  vácuo  clínico,  para  uso  em  estabelecimentos  de 
 saúde. 

 UNID.  150 

 117  FRASCO  PARA  ASPIRAÇÃO  (COLETOR  DE 
 SECREÇÃO) COM TAMPA, com as características 
 mínimas: 

 ●  Confeccionado  em  policarbonato;  Autoclavável; 
 Com  graduação  em  alto  relevo;  Tampa  com 
 vedação  hermética;  Bóia  automática;  Capacidade: 
 05 litros. 

 UNID.  30 
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 118  FRASCO  PARA  ASPIRAÇÃO  (COLETOR  DE 
 SECREÇÃO) COM TAMPA, com as características 
 mínimas: 

 ●  Confeccionado  em  policarbonato;  Autoclavável; 
 Com  graduação  em  alto  relevo;  Tampa  com 
 vedação  hermética;  Bóia  automática;  Capacidade: 
 03 litros 

 UNID.  30 

 119  MASCARA  DE  ALTA  CONCENTRAÇÃO 
 DE OXIGÊNIO  PEDIÁTRICA/INFANTIL,  com 
 as 
 características mínimas: 

 ●  Máscara  facial  alongada  em  formato  sob  o  queixo 
 confeccionada  em  vinil  macio  transparente  com 
 presilha  ajustável;  Tubo  de  suprimento  de  oxigênio 
 de  2,10  m  com  adaptador  giratório  ajustável  Faixa 
 elástica  ajustável  à  face  do  paciente;  Reservatório 
 com capacidade de 750 ml. 

 UNID.  20 

 120  MÁSCARA  DE  ALTA  CONCENTRAÇÃO  DE 
 OXIGÊNIO  ADULTO,  com  as  características 
 mínimas: 

 ●  Máscara  facial  alongada  em  formato  sob  o  queixo 
 confeccionada  em  vinil  macio  transparente  com 
 presilha  ajustável;  Tubo  de  suprimento  de  oxigênio 
 de  2,10  m  com  adaptador  giratório  ajustável;  Faixa 
 elástica  ajustável  à  face  do  paciente;  Reservatório 
 com capacidade de 750 ml. 

 UNID.  50 

 121  KIT  VENTURI  PEDIÁTRICO/INFANTIL,  com  as 
 características mínimas: 

 ●  Máscara  transparente,  flexível,  atóxica  com 
 elástico  para  ajuste  facial  e  orifícios  laterais  e 
 traquéia;  Com  6  (seis)  diluidores  coloridos  para 
 diferentes  concentrações  de  %  de  FIO2,  nas  cores 
 azul  (24%),  amarelo  (28%),  branco  (31%),  verde 
 (35%),  rosa  (40%),  laranja  (50%);  Conexão 
 sanfonada  em  polipropileno;  Copo  (branco)  com 
 entrada  para  ar  comprimido,  prolongamento  de 
 oxigênio. 

 UNID.  02 

 122  MICRONEBULIZADOR  INFANTIL  PARA  AR 
 COMPRIMIDO, com as características mínimas: 

 ●  Recipiente  com  copo  graduado  de  05  a  15  ml; 
 Extensão  transparente  com  conector  (amarelo) 
 para nebulização em oxigênio com 1,5 metros; 

 UNID.  50 
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 Máscara  com  abertura  para  evitar  concentração  de 
 gás  carbônico;  Embalagem  individual  com  dados 
 de identificação e procedência. 

 123  MICRONEBULIZADOR  ADULTO  PARA  AR 
 COMPRIMIDO, com as características mínimas: 

 ●  Recipiente  com  copo  graduado  de  5  a  15  ml; 
 Extensão  transparente  com  conector  (amarelo) 
 para  nebulização  em  oxigênio  com  1,5  metros; 
 Máscara  com  abertura  para  evitar  concentração  de 
 gás  carbônico;  Embalagem  individual  com  dados 
 de identificação e procedência. 

 UNID.  50 

 124  MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO, 
 com as características mínimas: 

 ●  Recipiente  com  copo  graduado  de  5  a  15  ml; 
 Extensão  transparente  com  conector  (verde)  para 
 nebulização  em  oxigênio  com  1,5  metros;  Máscara 
 com  abertura  para  evitar  concentração  de  gás 
 carbônico;  Embalagem  individual  com  dados  de 
 identificação e procedência 

 UNID.  100 

 125  MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO, 
 com as características mínimas: 

 ●  Recipiente  com  copo  graduado  de  5  a  15  ml; 
 Extensão  transparente  com  conector  (verde)  para 
 nebulização  em  oxigênio  com  1,5  metros;  Máscara 
 com  abertura  para  evitar  concentração  de  gás 
 carbônico;  Embalagem  individual  com  dados  de 
 identificação e procedência. 

 UNID.  100 

 126  UMIDIFICADOR  PARA  REDE  CANALIZADA  AR 
 COMPRIMIDO, com as características mínimas  : 

 ●  Frasco  em  plástico  de  250  ml  com  níveis  mínimos 
 e  máximo  impresso;  Tampa  e  corpo  em  nylon; 
 Conexão  de  entrada  com  rosca  em  metal;  Tubo 
 com  borbulhador;  Porca  de  adaptação  cor  amarela 
 conforme  normas  da  ABNT.  Roscas  padrão, 
 conforme  Norma  ABNT  NBR  11906/2011  para 
 conexões  roscadas  para  postos  de  utilização  sob 
 baixa  pressão,  para  gases  medicinais,  gases  para 
 dispositivos  médicos  e  vácuo  clínico,  para  uso  em 
 estabelecimentos de saúde. 

 UNID.  100 

 127  UMIDIFICADOR  PARA  REDE  CANALIZADA  DE 
 OXIGÊNIO, com as características mínimas: 

 UNID.  100 
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 ●  Frasco  em  plástico  de  250ml  com  níveis  mínimos  e 
 máximo  impresso;  Tampa  e  corpo  em  nylon; 
 Conexão  de  entrada  com  rosca  em  metal;  Tubo 
 com  borbulhador;  Porca  de  adaptação  cor  amarela 
 conforme  normas  da  ABNT.  Roscas  padrão, 
 conforme  Norma  ABNT  NBR  11906/2011  para 
 conexões  roscadas  para  postos  de  utilização  sob 
 baixa  pressão,  para  gases  medicinais,  gases  para 
 dispositivos  médicos  e  vácuo  clínico,  para  uso  em 
 estabelecimentos de saúde. 

 128  VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR 
 COMPRIMIDO DE POSTO, com as características 
 mínimas: 

 ●  Corpo  em  metal  cromado;  Manômetro  de  no 
 mínimo  0  a  315  Kgf/cm  2;  Volante  e  conexões  de 
 acordo  com  a  ABNT;  Pressão  de  trabalho  de  3,5 
 kgf/cm  2,  Vazão  de  aproximadamente  de  180  l/m. 
 Roscas  padrão,  conforme  Norma  ABNT  NBR 
 11906/2011  para  conexões  roscadas  para  postos 
 de  utilização  sob  baixa  pressão,  para  gases 
 medicinais,  gases  para  dispositivos  médicos  e 
 vácuo  clínico,  para  uso  em  estabelecimentos  de 
 saúde. 

 UNID.  20 

 129  VÁLVULA  REGULADORA  DE  PRESSÃO  PARA 
 OXIGÊNIO  MEDICINAL  DE  POSTO,  com 
 as 
 características mínimas: 

 ●  Corpo  em  metal  cromado,  Manômetro  de  no 
 mínimo  0  a  10  Kgf/cm  2,  Volante  e  conexões  de 
 acordo  com  a  ABNT;  Pressão  de  trabalho  de  3,5 
 kgf/cm  2,  Vazão  de  aproximadamente  de  180  l/m. 
 Roscas  padrão,  conforme  Norma  ABNT  NBR 
 11906/2011  para  conexões  roscadas  para  postos 
 de  utilização  sob  baixa  pressão,  para  gases 
 medicinais,  gases  para  dispositivos  médicos  e 
 vácuo  clínico,  para  uso  em  estabelecimentos  de 
 saúde. 

 UNID.  20 

 130  VÁLVULA  REDUTORA  DE  PRESSÃO  PARA 
 OXIGÊNIO  MEDICINAL  DE  CILINDRO,  CABO 
 LONGO, com as características mínimas: 

 ●  Corpo  em  metal  cromado;  Cabo  longo;  Manômetro 
 de  no  mínimo  0  a  315,0  Kgf/cm³,  com  01  (um) 
 fluxômetro  com  escala  de  0  a  15  l/m,  Volante  e 
 conexões  de  acordo  com  a  ABNT.  Pressão  de 
 trabalho de 3,5 Kgf/cm³. Roscas padrão, confor- 
 me Norma ABNT NBR 11906/2011 para conexões 

 UNID.  05 
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 roscadas  para  postos  de  utilização  sob  baixa 
 pressão,  para  gases  medicinais,  gases  para 
 dispositivos  médicos  e  vácuo  clínico,  para  uso  em 
 estabelecimentos de saúde. 

 131  REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ ADULTO com 
 as características mínimas: 

 ●  Autoclavável,  balão  em  silicone,  capacidade  balão: 
 cerca  2.000  ml,  máscaras  tamanhos  4  e  5,  formato 
 anatômico,  com  encaixe  à  válvula  de  modo  que 
 permita  giro  de  360°  nos  dois  sentidos;  Válvula 
 superior  não  reinalatória  limitadora  de  pressão 
 (POP-OFF)  60  CMH2,  corpo  principal,  válvula 
 inferior  de  entrada  de  O2,  válvula  da  bolsa,bolsa 
 reservatório  de  oxigênio  com  capacidade  mínima 
 de  2.500  ml,  extensão  para  ligação  à  rede  de 
 oxigênio.  Todo  o  conjunto  deve  ser  desmontável, 
 os  diafragmas,  válvulas  e  demais  peças  que 
 compõem  o  reanimador  devem  ser  vendidas  no 
 mercado de forma avulsa. 

 UNID.  16 

 132  REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ NEONATAL, 
 com as características mínimas: 

 ●  Autoclavável.  balão  confeccionado  em  silicone  alta 
 com  capacidade  de  no  mínimo  250  ml,  dotado  de 
 válvula  (superior)  não  reinalatória  limitadora  de 
 pressão  (POP-OFF)  40  CMH  2,  e  válvula  (inferior) 
 de  entrada  de  O2.  Máscaras  (tamanho  00  e  0)  com 
 formato  anatômico,  resistente  e  translúcido,  com 
 encaixe  perfeito  a  válvula  permitindo  giro  de  360 
 graus  nos  dois  sentidos.  Bolsa  reservatório  de 
 oxigênio,  translúcida,  com  capacidade  máxima  de 
 1000ml.Todo  o  conjunto  deve  ser  desmontável,  os 
 diafragmas,  válvulas  e  demais  peças  que 
 compõem  o  reanimador  devem  ser  vendidas  no 
 mercado de forma avulsa. 

 UNID.  35 

 133  REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ PEDIÁTRICO, 
 com as características mínimas: 

 ●  Autoclavável.  Balão  confeccionado  em  silicone  alta 
 com  capacidade  de  no  mínimo  500  ml,  dotado  de 
 válvula  (superior)  não  reinalatória  limitadora  de 
 pressão  (POP-OFF)  40  CMH  2,  e  válvula  (inferior) 
 de  entrada  de  O2.  Máscaras  (tamanho  2  e  3)  com 
 formato  anatômico,  resistente  e  translúcido,  com 
 encaixe  perfeito  a  válvula  permitindo  giro  de  360 
 graus nos dois sentidos. Bolsa re- 
 servatório de oxigênio, translúcida, com capacidade 

 UNID.  03 
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 máxima  de  1000ml.Todo  o  conjunto  deve  ser 
 desmontável,  os  diafragmas,  válvulas  e  demais 
 peças  que  compõem  o  reanimador  devem  ser 
 vendidas no mercado de forma avulsa. 

 134  CONJUNTO  NASAL  NEONATAL  PARA  CPAP 
 (PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  DE  VIAS  AÉREAS) 
 TAMANHO 00 

 ●  De  silicone  flexível  e  transparente,  com  abertura 
 frontal  para  encaixe  a  interface  de  via  de  inspiração 
 e  expiração,  interface  e  via  inspiratória  e  expiratória 
 composta  de  2  tubos  corrugados  de  pvc  com 
 conectores  universais  para  adaptação  em 
 respirador  no  ramo  inspiratório  e  expiratório  e  linha 
 de  monitorização  de  pressão  em  pvc  cristal,  com 
 saída  para  conexão  no  respirador,  para  uso  com 
 máscara  nasal  e  ou  pronga  nasal  com  abertura 
 frontal,  fixador  cefálico  (touca)  do  tipo  gorro  para 
 cpap  neonatal  tamanho  00  ,  de  material  resistente, 
 antialérgico,  elástico.  obs:  reutilizável,  passível  de 
 reprocessamento 

 UNID.  50 

 135  CONJUNTO  NASAL  NEONATAL  PARA  CPAP 
 (PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  DE  VIAS  AÉREAS) 
 TAMANHO 0  , 

 ●  De  silicone  flexível  e  transparente,  com  abertura 
 frontal  para  encaixe  a  interface  de  via  de  inspiração 
 e  expiração,  interface  e  via  inspiratória  e  expiratória 
 composta  de  2  tubos  corrugados  de  pvc  com 
 conectores  universais  para  adaptação  em 
 respirador  no  ramo  inspiratório  e  expiratório  e  linha 
 de  monitorização  de  pressão  em  pvc  cristal,  com 
 saída  para  conexão  no  respirador,  para  uso  com 
 máscara  nasal  e  ou  pronga  nasal  com  abertura 
 frontal,  fixador  cefálico  (touca)  do  tipo  gorro  para 
 cpap  neonatal  tamanho  0  ,  de  material  resistente, 
 antialérgico,  elástico.  obs:  reutilizável,  passível  de 
 reprocessamento. 

 UNID.  50 

 136  CONJUNTO  NASAL  NEONATAL  PARA  CPAP 
 (PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  DE  VIAS  AÉREAS) 
 TAMANHO 1 

 ●  De  silicone  flexível  e  transparente,  com  abertura 
 frontal  para  encaixe  a  interface  de  via  de  inspiração 
 e  expiração,  interface  e  via  inspiratória  e  expiratória 
 composta de 2 tubos corrugados de pvc 
 com  conectores  universais  para  adaptação  em 
 respirador no ramo inspiratório e expiratório e li- 

 UNID.  50 
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 nha  de  monitorização  de  pressão  em  pvc  cristal, 
 com  saída  para  conexão  no  respirador,  para  uso 
 com  máscara  nasal  e  ou  pronga  nasal  com 
 abertura  frontal,  fixador  cefálico  (touca)  do  tipo 
 gorro  para  cpap  neonatal  tamanho  1  ,  de  material 
 resistente,  antialérgico,  elástico.  obs:  reutilizável, 
 passível de reprocessamento. 

 137  CONJUNTO  NASAL  NEONATAL  PARA  CPAP 
 (PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  DE  VIAS  AÉREAS) 
 TAMANHO 2 

 ●  De  silicone  flexível  e  transparente,  com  abertura 
 frontal  para  encaixe  a  interface  de  via  de  inspiração 
 e  expiração,  interface  e  via  inspiratória  e  expiratória 
 composta  de  2  tubos  corrugados  de  pvc  com 
 conectores  universais  para  adaptação  em 
 respirador  no  ramo  inspiratório  e  expiratório  e  linha 
 de  monitorização  de  pressão  em  pvc  cristal,  com 
 saída  para  conexão  no  respirador,  para  uso  com 
 máscara  nasal  e  ou  pronga  nasal  com  abertura 
 frontal,  fixador  cefálico  (touca)  do  tipo  gorro  para 
 cpap  neonatal  tamanho  2  ,  de  material  resistente, 
 antialérgico,  elástico.  obs:  reutilizável,  passível  de 
 reprocessamento. 

 UNID.  50 

 138  CONJUNTO  NASAL  NEONATAL  PARA  CPAP 
 (PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  DE  VIAS  AÉREAS) 
 TAMANHO 3 

 ●  De  silicone  flexível  e  transparente,  com  abertura 
 frontal  para  encaixe  a  interface  de  via  de  inspiração 
 e  expiração,  interface  e  via  inspiratória  e  expiratória 
 composta  de  2  tubos  corrugados  de  pvc  com 
 conectores  universais  para  adaptação  em 
 respirador  no  ramo  inspiratório  e  expiratório  e  linha 
 de  monitorização  de  pressão  em  pvc  cristal,  com 
 saída  para  conexão  no  respirador,  para  uso  com 
 máscara  nasal  e  ou  pronga  nasal  com  abertura 
 frontal,  fixador  cefálico  (touca)  do  tipo  gorro  para 
 cpap  neonatal  tamanho  3  ,  de  material  resistente, 
 antialérgico,  elástico.  obs:  reutilizável,  passível  de 
 reprocessamento. 

 UNID.  50 

 139  APARADEIRA  TIPO  PÁ  ,  uso  hospitalar,  para  coletar  urina 
 em mulheres, capacidade de 2.500ml em aço inoxidável. 

 UNID.  30 

 140  BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL,  uso hospitalar, diâmetro  de 
 41 cm, capacidade mínima 6,0 litros. 

 UNID.  15 
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 141  BANDEJA EM AÇO INOX,  tamanho 22 CM X 12 CM X 
 1,5 CM , em aço inoxidável 

 UNID  15 

 142  BANDEJA EM AÇO INOX,  tamanho 26 CM X12 CM X 
 1,5 CM em aço inoxidável 

 UNID  15 

 143  BANDEJA EM AÇO INOX ,  TAMANHO 30 CM X 20 CM 
 X 4 CM em aço inoxidável 

 UNID  15 

 144  CAIXA CIRÚRGICA,  26 x12 x 05 cm perfurada, em aço 
 inoxidável 

 UNID  20 

 145  CAIXA CIRÚRGICA, 20  x 10 x 05cm perfurada, em 
 aço inoxidável 

 UNID  20 

 146  CUBA  REDONDA,  uso  hospitalar,  medindo  10  x  5  cm  de 
 diâmetro,  capacidade  para  300  ml,  em  aço  inoxidável  AISI 
 304. 

 UNID.  30 

 147  CUBA RETANGULAR  , uso hospitalar, sem tampa, medindo 
 30 x 20 x 4,0cm, em aço inoxidável AISI 304. 

 UNID.  20 

 148  CUBA RETANGULAR  , uso hospitalar, sem tampa, medindo 
 52 x 38 x 5,0cm, em aço inoxidável AISI 304. 

 UNID.  20 

 149  CUBA  RIM  ,  uso  hospitalar,  medindo  26  x  12  x  06  cm,  com 
 capacidade para 750 ml, em aço inoxidável AISI 304. 

 UNID.  05 

 150  CAIXA  CIRÚRGICA  PARA  PARTO  CESÁRIA 
 CONTENDO: 

 ●  1 afastador balfour válvula 100 x 70mm haste 
 normal; 

 ●  1 afastador farabeuf 14cm; 
 ●  1 espátula reverdin angulada 29cm; 
 ●  1 válvula de doyen 45 x 90mm; 
 ●  1 válvula de doyen 45 x 120mm; 
 ●  6 pinças allis 15 cm; 
 ●  8 pinças backhaus 13 cm; 
 ●  4 pinças crile reta 16 cm; 
 ●  6 pinças crile curva 16cm; 
 ●  2 pinças faure curva 20cm; 
 ●  2 pinças foerster serrilha reta 20cm; 
 ●  2 pinças rochester pean reta 18cm; 
 ●  2 pinças rochester pean curva 18cm; 
 ●  2 pinças dissecção serrilha 16cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 20cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 16cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 20cm; 

 UNID.  08 
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 ●  1 pinça dissecção russa 20cm ; 
 ●  1 porta agulhas mayo-hegar vidia 16cm; 
 ●  1 porta agulhas mayo-hegar vídea 20cm; 
 ●  1 tesoura rr reta 17cm 
 ●  1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4; 
 ●  1 tentacânula 15cm; 
 ●  1 aspirador deyan kauer; 
 ●  1 estiletebi-olivar18cm. 
 ●  1 caixa cirúrgica 32 x 16 x 08cm perfurada, em aço 

 inox 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 cuba rim 

 151  CAIXA  CIRÚRGICA  PARA  HISTERECTOMIA 
 CONTENDO: 

 ●  1 afastador balfour valvula 45 x 80mm haste 
 normal; 

 ●  1 afastador farabeuf 14cm; 
 ●  1 espátula reverdin angulada 29cm 
 ●  1 espátula ribbon 40mm x 33 cm; 
 ●  3 válvula de doyen 45x60mm 
 ●  1 válvula de doyen 45 x 120mm; 
 ●  1 válvula de doyen 60 x 90mm; 
 ●  1 espéculo de collin nº11; 
 ●  1 espéculo de collin nº21; 
 ●  6 pinças allis 19cm; 
 ●  1  pinça allis 23cm 
 ●  8 pinças backhaus 13 cm; 
 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  1 pinça collin reta 25cm; 
 ●  1 pinças faure curva 20cm; 
 ●  8 pinças kelly reta 16cm ; 
 ●  8 pinças kelly curva 16cm  ; 
 ●  6  pinças kocher reta 14cm; 
 ●  2 pinças kocher curva 14cm; 
 ●  4 pinças mlxter 23cm; 
 ●  1 pinça museux reta 24cm 
 ●  1 pinça pozzi reta 25cm; 
 ●  2 pinças rochsner reta 20cm; 
 ●  2 pinças rochsner curva 20cm; 
 ●  2 pinças pean reta 22cm; 
 ●  2 pinças pean curva 22cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 12cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 14cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 18cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 12cm; 

 UNID.  08 
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 ●  1 pinça dissecção dente 14cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 18cm; 
 ●  1 porta agulha mayo-hegar vidia 16cm; 
 ●  1 porta agulha mayo-hegar vídea 20 cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille reta 17cm 
 ●  1 tesoura mayo-stille curva 17cm 
 ●  1 tesoura metzenbau mcurva 18cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 20cm  ; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 23cm; 
 ●  1 histerômetro de collin; 
 ●  1 saca fibroma de doyen 
 ●  1 tentacânula 15 cm. 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 152  CAIXA PARA FORCEPS 

 ●  2 válvulas de doyen 45 x 90mm  ; 
 ●  4 pinças allis 15cm; 
 ●  6 pinças backhaus 13 cm; 
 ●  1pinça cheron 25cm; 
 ●  1 pinça foerster serrilha reta 20cm; 
 ●  4 pinças rochsner reta 20cm; 
 ●  1 pinça para cordão umbilical 18cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 16cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 16cm; 
 ●  1 porta agulhas mayo-hegar serrilha 18cm; 
 ●  1 tesoura rr reta 17cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille reta 17cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
 ●  1 forceps simpson-sra 33cm; 
 ●  1 forceps simpson-sra 36cm; 
 ●  1 amniotomo beacham 24cm. 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 UNID.  04 

 153  CAIXA PARA PARTO COM EPISIOTOMIA 

 ●  1 valvula de doyen 45 x 60mm; 
 ●  1 valvula de doyen 45 x 90mm; 
 ●  1 espéculo de collin nº11; 
 ●  1 espéculo de collin nº21; 
 ●  1 espéculo de collin nº31; 
 ●  2 pinças allis 15cm; 
 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  1pinça collin anel 16cm; 
 ●  1 pinça foerster lisa reta 20cm; 
 ●  4 pinças kelly reta 14cm; 
 ●  6 pinças kelly curva 14cm; 
 ●  4pinças kocher reta 14cm; 

 UNID.  02 
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 ●  1 pinça museux reta 24cm; 
 ●  1pinça winter reta nº 2; 
 ●  1 pinça winter curva nº 1; 
 ●  2 pinças para cordao umbilical 18cm; 
 ●  1 porta agulhas mayo-hegar vidia 18cm; 
 ●  1 tesoura rr reta 17cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille reta 17cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva18cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4 ; 
 ●  1 histerometro decollin. 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 CM. 

 154  CAIXA PARA BIOPSIA UTERINA 

 ●  1 valva de doyen 45x90mm; 
 ●  1 valva de doyen 70x30mm; 
 ●  1 espéculo de collin nº11; 
 ●  1 espéculo de collin nº2; 
 ●  1 espéculo de collin nº3; 
 ●  1 pinça allis 23cm; 
 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  1 pinça faure para biopsia 24cm; 
 ●  1 pinça kogan-mencke 26cm; 
 ●  1 pinça museux curva 24cm; 
 ●  1 pinça pozzi reta 25cm; 
 ●  1 pinça thoms gaylor 24cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 20cm; 
 ●  1 pinça dissecção dente 20cm; 
 ●  1 porta a agulhas mayo-hegar serrilha 20cm; 
 ●  1tesoura de baliu curva 20cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
 ●  1 cabo debisturi n°7; 
 ●  1 histerômetro decollin 1; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 UNID.  04 

 155  CAIXA PARA CURETAGEM UTERINA, CONTENDO: 

 ●  1 espéculo de colin nº 3; 
 ●  1 espéculo de colin nº 2; 
 ●  1 espéculo decollin nº 1; 
 ●  1 pinça museux reta24cm; 
 ●  1 pinça pozzi reta25cm; 
 ●  1 pinça winter reta nº 21; 
 ●  1 pinça winter curva nº 21; 
 ●  1 cureta fenestrada nº1; 
 ●  1 cureta fenestrada nº2; 
 ●  1 cureta fenestrada nº3; 

 UNID.  05 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 ●  1 cureta fenestrada nº4; 
 ●  1 cureta fenestrada nº5; 
 ●  1 cureta fenestrada nº6; 
 ●  histerômetro de collin; 
 ●  1 pinça collin 20 cm. 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 156  CAIXA GINECOLOGIA AMBULATORIAL 

 ●  1 espéculo de collin nº1; 
 ●  1 espéculo de collin nº2; 
 ●  1 espéculo de collin nº3; 
 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  1 pinça foerster serrilha reta 20cm; 
 ●  1pinça thoms gaylor 24cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº3; 
 ●  1 caixa cirurgica 20 x 1ox 05cm; 
 ●  1 tesoura rr reta 17cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4; 
 ●  1 tentacânula 15cm; 
 ●  1 aspirador de yankauer; 
 ●  1 estilete blolivar 18cm; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 UNID.  04 

 157  CAIXA DE PEQUENA CIRURGIA 

 ●  1 par de afastador farabeuf delicado 12cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4; 
 ●  1 tentacânula 15cm; 
 ●  1 pinça dente de rato 16cm; 
 ●  1 pinça dissecção 14cm; 
 ●  2 pinças mosquito reta 12cm 
 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  2 pinças kocher reta 14cm; 
 ●  2 pinças kocher curva 14cm; 
 ●  2 pinças allis 16cm; 
 ●  2 pinças crile reta 14cm; 
 ●  2 pinças backaus 14cm; 
 ●  1 porta agulha hegar 15cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 15cm; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 UNID.  04 

 158  INSTRUMENTAL DELICADO DE LAPAROTOMIA DE RN 

 ●  1 par de afastador farabeuf delicado 12cm; 

 UNID.  05 
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 ●  1 cabo de bisturi nº4 
 ●  1 tentacânula 15cm; 
 ●  1 pinça dente de rato 12cm; 
 ●  1 pinça adson com dente 12cm; 
 ●  1 pinça dissecção 16cm; 
 ●  3 pinças mosquito reta 12cm; 
 ●  4 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 tesoura kilner 12cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 16cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum reta 16cm; 
 ●  2 pinças mixter baby 14cm; 
 ●  2 pinças allis 16cm; 
 ●  1 pinça pean murph 15cm; 
 ●  2 pinças crille curva 16cm; 
 ●  5 pinças backaus 12cm; 
 ●  1 porta agulha hegar 15cm; 
 ●  1 pinça baby cock 16cm; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 159  CAIXA DE CATETERISMO UMBILICAL PARA RECÉM 
 NASCIDO: 

 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4; 
 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 porta agulha hegar 14cm; 
 ●  2 pinça dente de rato; 
 ●  1 pinça pean murph 14cm; 
 ●  1tesoura iris curva 12cm; 
 ●  2 pinças backaus 13cm 

 UNID.  08 

 160  CAIXA DEDISSECÇÃO VENOSA DE RN 

 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 cabo d ebisturi nº4; 
 ●  1 tesoura metsenbaum reta 12cm ; 
 ●  1 tesoura metsenbaum curva 12cm; 
 ●  1 pinça mosquito reta 12cm; 
 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 porta agulha hegar 12cm; 
 ●  1 pinça adson com serrilha 12cm; 
 ●  1 pinça pean murph 16cm; 

 UNID.  08 

 161  BANDEJA DE PARTO NORMAL;: 
 ●  1 válvula de doyan; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 porta agulha de hegar 18cm; 
 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 18 cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum reta 18 cm; 

 UNID.  15 
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 ●  2 pinças backus 13 cm ; 
 ●  1 pinça dissecção18cm 
 ●  1 pinça dente de rato 14cm 
 ●  1 pinça colin 20cm; 
 ●  2 pinças rochester para cordão  ; 

 162  CAIXA DE CESÁREA 

 ●  1 válvula suprapúbica; 
 ●  1 cabo de bisturi nº4; 
 ●  1 par de afastador farabeuf 15cm; 
 ●  1 porta agulha hegar 20cm; 
 ●  1 porta agulh ahegar 18cm; 
 ●  5 pinças crille reta 16 cm; 
 ●  5 pinças crille curva 16 cm; 
 ●  4 pinças allis 18cm; 
 ●  2 pinças kocher para cordão; 
 ●  4 pinças kocher reta 16cm; 
 ●  3 longuete curva 18cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum reta 22cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 22cm; 
 ●  2 pinças dissecção 18cm; 
 ●  2 pinças dente de rato; 
 ●  6 pinças backaus. 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 UNID.  10 

 163  CAIXA CIRÚRGICA PARA DRENAGEM DE TÓRAX. 

 ●  1 par afastador farabeuf 12cm; 
 ●  4 pinças backhaus 11cm; 
 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  2 pinças mosquito reta 12cm; 
 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 pinça kocher reta 20cm; 
 ●  1 pinça rochester pean curva 20cm; 
 ●  1 pinça dissecção adson dente 12cm; 
 ●  1 pinça dissecção serrilha 16cm; 
 ●  1 porta-agulha mayo-hegar serrilha 16cm.; 
 ●  1 tesoura rr reta 15cm; 
 ●  1 tesoura mayo-stilles curva 18cm; 
 ●  1 tesoura metzenbaum curva 23cm; 
 ●  1 cabo de bisturi n°3; 
 ●  1 cabo de bisturi n°4; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 UNID  02 

 164  CAIXA  CIRÚRGICA  PARA  ACESSO  VENOSO 
 PROFUNDO. 

 ●  1 pinça rochester-pean reta 16cm; 

 UNID  06 
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 ●  1 pinça dissecção anatômica 12 cm; 
 ●  1 tesoura romba fina reta 15cm; 
 ●  1 porta agulhas mayo hegar serrilha 18cm; 
 ●  1 pinça mosquito reta 12 cm; 
 ●  1 pinça mosquito curva 12 cm; 
 ●  1 cuba rim; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 165  BANDEJA DE ANESTESIA 

 ●  1 cuba redonda 10 x 5 300ml, 
 ●  1 pinça colin 20 cm; 

 UNID.  20 

 166  BANDEJA PARA ASSEPSIA 

 ●  2 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 1 pinça colin 20 cm. 

 UNID.  10 

 167  BANDEJA DE DIU 

 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 espéculo nº2; 
 ●  1 espéculo nº3; 
 ●  1 tesoura metzembaum curva 18 cm; 
 ●  1 pinça pozzi reta 25 cm; 
 ●  1 pinça cherron 24 cm; 
 ●  1 histerômetro. 

 UNID.  08 

 168  BANDEJA DE AMIU 

 ●  1 pinça.colin coração; 
 ●  1 pinça pozzireta 25 cm; 
 ●  1 pinça cherron 24 cm; 
 ●  1 espéculo nº2; 
 ●  1 espéculo nº3; 
 ●  2 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 UNID.  06 

 169  PACOTE DE CURATIVO: 

 ●  1 pinça kocher curva 14cm; 
 1 pinça dissecção serrilha 14cm. 

 UNID.  10 

 170  CAIXA DE SUTURA 

 ●  2 pinças mosquito curva 12cm; 
 ●  1 pinça kelly curva 14cm; 
 ●  1 pinça pean 16cm; 
 ●  1 pinça dissecção adson com dente 12cm; 
 ●  1 tesoura mayo reta 14cm; 
 ●  1 cabo de bisturi nº 3; 

 UNID.  08 
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 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 171  BANDEJA PARA CATETERISMO VESICAL: 

 ●  1 pinça cheron 25cm; 
 ●  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 ●  1 cuba rim 

 UNID.  05 

 172  SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, 
 com as características mínimas: 

 ●  Aro metálico para fixação na parede; 
 ●  Confeccionada em aço com pintura eletrostática; 
 ●  Medidas:  Largura:  35cm;  Altura:  7  cm; 

 Profundidade:  57,5;  Circunferência:  110  cm; 
 Diâmetro: 35 cm. 

 ●  Tamanho  compatível  para  bolas:  45cm,  55cm, 
 65cm, 75cm e 85cm. 

 UNID.  22 

 173  BOLA PARA PILATES 55 CM, com as características 
 mínimas: 

 ●  Bola para Pilates com 55 cm de diâmetro; 
 ●  Confeccionada em polipropileno; 
 ●  Tecnologia anti estouro; 
 ●  Suporta até 150 kg de peso estático; 
 ●  Acompanha bomba de ar manual. 

 UNID.  05 

 174  BOLA PARA PILATES 65 CM, com as características 
 mínimas: 

 ●  Bola para Pilates com 65 cm de diâmetro; 
 ●  Confeccionada em polipropileno; 
 ●  Tecnologia anti estouro; 
 ●  Suporta até 150 kg de peso estático; 
 ●  Acompanha bomba de ar manual. 

 UNID.  10 

 175  BOLA PARA PILATES 75 CM, com as características 
 mínimas: 

 ●  Bola para Pilates com 75 cm de diâmetro; 
 ●  Confeccionada em polipropileno; 
 ●  Tecnologia anti estouro; 
 ●  Suporta até 150 kg de peso estático; 
 ●  Acompanha bomba de ar manual. 

 UNID.  05 

 176  BOLA PARA PILATES 85 CM, com as características 
 mínimas: 

 UNID.  05 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 ●  Bola para Pilates com 85 cm de diâmetro; 
 ●  Confeccionada em polipropileno; 
 ●  Tecnologia anti estouro; 
 ●  Suporta até 150 kg de peso estático; 
 ●  Acompanha bomba de ar manual. 

 177  COMPUTADOR  DESKTOP  DE  CONFIGURAÇÃO 
 SIMILAR OU DE CONFIGURAÇÃO SUPERIOR 
 Processador:  Frequência  base/ampliada  3.6  ~  4.4  GHz, 
 cache  L3  16  MB;  Número  de  Núcleos:  8;  Memória:  16GB, 
 DDR4;  Armazenamento:  01  disco  SSD  256GB  +  01  disco 
 rígido  de  2TB;  Monitor:  LED  21.5"  IPS/FULL  HD  (1920  x 
 1080)  -  HDMI  e  DVI-D;  Placa  de  Vídeo:  4GB,  1.10Ghz, 
 Suporte  a  4K,  HDMI,  DVI-D  de  dual  link;  Gabinete:  Fonte 
 ATX  650  Watts  (real);  Conexões:  4  portas  USB  +  1  USB 
 3.0  +  Áudio  +  Rede:  LAN  RJ45  Gigabit;  Teclado  Mecânico: 
 em  Português  (Brasil),  ABNT2;  Mouse  Óptico:  Conexão: 
 USB  1200dpi,  3  botões;  Garantía:  12  meses;  Sistema 
 Operacional:  Windows  10  Pro  64bits  Português  (Brasil) 
 (Licença:  OEM  SLP/  System  Builder  OEM). 
 MARCA/MODELO:  GMPC  MODELO  GAMER 
 TIPO     DESKTOP, 
 processador  intel  I7  10700F,  placa  de  vídeo  AFOX 
 MODELO GT1030. 

 UNID.  75 

 178  NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO 
 ON-LINE 
 -bivolt automático 115/127/220v 
 -senoidal por aproximação - retangular pwm 
 -plugue nbr 14136 
 -30 minutos expansível até 10h para computador on board 
 + monitor led 19,6 
 -estabilizador interno 
 -autodiagnósticos de bateria 
 -auto teste 
 -torre 
 -led bicolor que indica as principais condições de operação 
 do nobreak. 
 -temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou 
 involuntários 
 -inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema pll). 
 -700 va 
 -tensão de saída 115v 
 -4 tomadas nbr 14136 
 -porta fusível externo com unidade reserva 
 -queda de rede (blackout) 
 -ruído de rede elétrica 
 -sobretensão de rede elétrica 
 -subtensão de rede elétrica 
 -surtos de tensão na rede 
 -correção de variação da rede elétrica por degrau 
 - garantia de 1 ano pelo fabricante 

 UNID.  75 
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 179  Impressora  Multifuncional  LaserJet  Conexão  LAN 
 Ethernet  10/100/1000  Com  Ipv4  E  Ipv6,  Porta  USB  Para 
 Impressão  Imediata,  Painel  De  Controle  Da  Tela  De  Toque 
 Colorida, Memória Base De 1,75 GB. Garantia de 
 60 Meses. 

 05 

 180  Ressuscitador Infantil  Babypuff 
 Disponibiliza  recursos  integrados  para  gestão  eficaz  das 
 vias  aéreas,  como  a  leitura  das  pressões  diretamente  em 
 mano-vacuômetro de resposta rápida. 
 Com  frequência  ventilatória  manual  definida  pela  oclusão 
 digital  do  orifício  da  válvula  de  PEEP  permite  que  os 
 procedimentos  sejam  realizados  de  maneira  fácil  evitando 
 a  fadiga  do  operador,  proporcionando  melhor  controle  dos 
 parâmetros. 
 Ajustes simples e precisos: 
 •  Válvula  de  ajuste  de  pressão  máxima  de  alívio  ou 
 segurança; 
 •  Válvula  de  ajuste  da  pressão  de  pico  inspiratória  ou 
 PINSP; 
 •  Válvula  de  ajuste  da  pressão  de  positiva  final  ou 
 PEEP; 
 •  Todos os ajustes são efetuados através de um 
 único mano-vacuômetro; 
 •  Versão Portátil (com alça); 
 •  Versão de Mesa; 
 •  Versão de Parede; 
 •  Versão Móvel (carrinho); 

 Acessórios: 
 •  Máscaras de silicone; 
 •  Intermediários para conexões; 
 •  Blender; 
 •  Fluxômetro O2; 
 •  Mangueira de entrada de gás; 
 •  Tubo corrugado; 
 •  T de Ayre com válvula PEEP; 
 •  Pulmão de teste (látex free); 
 •  Cilindro de O2 e AR tipo E com ou sem válvula 
 reguladora, fluxômetro e manômetro; 
 •  Extensão de O2 e AR de 1,5 m 

 12 

 181  Kit Aspirador de Mecônio 
 Produzido em policarbonato transparente. 
 Medidas: 55mm de comprimento e 20mm de diâmetro. 

 5 

 182  Equipamento para fototerapia 
 Controle Microprocessado da Radiância aplicada ao 
 paciente; 
 •  Display alfanumérico e teclado de membrana de 
 simples operação; 
 •  Emissão da luz no espectro da cor azul preciso 
 para o tratamento da bilirrubina; 
 •  Alta Radiância no centro e extremidades do foco 

 04 
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 luminoso; 
 •  Sem emissão de luz infravermelha ou ultravioleta; 
 •  Conjunto de 05 Super Leds; 
 •  Vida útil média de 20.000 horas. 
 Alimentação: 127/220 v automático (50/60 Hz) 
 Consumo: 50 w 
 Altura: 6,0 cm (pés de borracha), 30 cm (com haste), entre 
 100 e 140 cm (com pedestal) 
 Largura: 11,6 cm (pés de borracha), 3,5 cm (com haste), 50 
 cm (com pedestal) 
 Profundidade: 23 cm (pés de borracha), 10 cm (com haste), 
 50 cm (com pedestal) 
 Peso: 1 kg (pés de borracha), 2 kg (com haste), 9 kg (com 
 pedestal) 

 183  Berço para fototerapia 
 O equipamento consiste de um conjunto de 7 lâmpadas 
 fluorescentes dispostas na base de um berço comumente 
 usado em berçários e alojamentos conjuntos, de tal maneira 
 que o acrílico do berço permaneça a cerca de 3 cm das 
 lâmpadas. Este conjunto de lâmpadas emite luz de baixo 
 para cima que atravessa a parte inferior do berço acrílico e 
 atinge o recém-nascido que estará ali deitado. Para maior 
 conforto do RN, sobre o fundo do berço de acrílico, existe 
 um colchão transparente de silicone, de modo a não 
 interferir na irradiação a ser recebida pelo paciente. 
 A irradiância, na faixa do azul, emitida  é de 12 +/- 2 
 µw/cm2 nm, para lâmpadas 

 02 

 184  Foco Auxiliar 
 Foco de Luz Auxiliar (LED) □ FL 2000ALD12E. Registro 
 ANVISA: 80127840018. Equipamentos projetados e 
 montados seguindo normas nacionais e internacionais de 
 segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os 
 produtos e sistema da qualidade para produtos/sistemas. 
 Possui haste giratória que permite um melhor 
 posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em 
 material resistente permitem uma grande mobilidade até 
 dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço 
 tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados 
 em epóxi à 250º célsius com acabamento em poliestireno 
 de alto impacto. Sistema de iluminação com LED 's (Diodo 
 emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo 
 que proporcionam ao usuário equipamentos completos e 
 capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação 
 profissional. Display TFT: Tela colorida, Touch Screen 
 (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade 
 de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da 
 bateria, indicador de falta de energia, ajuste da 
 intensidade da luz do display e 
 relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis 

 5 
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 de 3900 a 5400 K (disponível apenas para o modelo com 
 display TFT). Função luz verde para iluminar ambiente em 
 vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores 
 (disponível apenas para o modelo com display TFT). 
 Bateria chumbo ácido. Possui selo do INMETRO. A linha 
 de produtos FL-2000 atende os requisitos das normas 
 ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1, 
 ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 
 60601-1-9, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 
 60601-2-41, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3- 
 2/3, CISPR 11 e ABNT NBR ISO 14971. RMP. 04.015 
 Rev.01 Especificações Técnica: 12 LEDS principais e 24 
 LEDS verde auxiliares. Tensão 115 □ 127 / 220 □ 
 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 
 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 
 127/220V-10% 50/60 Hz. Com iluminação de 
 100.000 lux (a distância de 100 cm). Módulo de 
 Emergência integrado ao equipamento com autonomia 
 aproximada de 6 horas. Vida útil mínima esperada para os 
 led□s de 50.000 horas e média de 60.000 horas; A linha 
 de produtos FL-2000 atende os requisitos das normas 
 ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1, 
 ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 60601-1-9, 
 ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 60601-2-41, IEC 
 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-2/3, CISPR 11 e 
 ABNT NBR ISO 14971. 

 185  Bomba de infusão de equipo universal 
 Construída  em  caixa  plástica  de  alta  resistência,  a  bomba 
 de  seringa  universal  ZHK  possui  taxa  exata  e  volume 
 constante  através  de  um  sistema  exclusivo  e  preciso  de 
 sensores  e  controle  micro  processado,  que  além  de 
 controlar  precisamente  a  taxa  de  infusão,  controla 
 mecanicamente seu movimento horizontal impulsionado. 

 Principais características: 
 Display: 

 Tela de LCD para ajustes e configurações; 
 Painel de LED’s para registro de volume infundido; LED’s 
 indicadores de funcionamento; 
 Led indicador de instalação incorreta da seringa; 

 Bomba: 
 Compatível com seringas de 10ml, 20ml, 30ml e 50/60 ml 
 de qualquer marca; 
 Possui alarmes audiovisuais; 
 Ajuste de volume de infusão pré definido; 
 Três modos de trabalho: Taxa, Tempo x Volume, e 
 Dosagem x Peso; 

 45 
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 Três níveis de indicação de ocusão no sistema; 
 Função purgar e Bolus; 
 KVO (Manter veia aberta) com vazão de 1ml/h; 
 Permite acoplar quantas bombas forem necessárias de 
 forma empilhada; 
 Possibilita  conexão  com  Pager,  alertando 
 a enfermagem; 
 Detector de êmbolo da seringa sem as mãos; 
 Gravação automática da última seringa utilizada; 
 Classe de proteção IPX1 

 Alarmes: 
 Indicações sonoras (bip e voz); Início 
 da infusão; 
 Infusão prestes a terminar; 
 Infusão finalizada; Oclusão 
 Seringa mal posicionada; Instalação 
 incorreta da seringa; Configuração 
 incorreta; Alimentação externa 
 desconectada; 
 Bateria fraca; 

 Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2022. 
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