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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 067/2019 - SESAU 

 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Esta Licitação é regida pela Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 

Complementar 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal n°. 1.870 de 

14/05/2014, Decreto Municipal nº. 025 de 19/02/2009, Decreto Federal 7.892/2013 e alterações através 

do Decreto Federal 8.250/2014 subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94 e 

demais normas pertinentes ou outra que porventura vier a alterar, substituir ou complementá-la e ainda, 

pelas condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos. 

1. PREÂMBULO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 37013/2018 

2. DO OBJETO: 

2.1- O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Móveis, Acessórios e 

Equipamentos Hospitalares, incluindo a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no  

Termo de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, 

pelo período de 12 (doze) meses.  

2.2- O Município de Araruama não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, 

nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I, podendo até realizar licitação 

específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 

beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações. 

3. TIPO: Menor Preço por Item 

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 

4.1- O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar a data da publicação 

da Ata de Registro de Preços – Anexo V. 

5. SECRETARIA REQUISITANTE: SESAU - Secretaria Municipal de Saúde. 

6. DATA E HORA DA ABERTURA: 31/07/2019; às 10:00h. 

7. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy 

nº 120 - Centro – Araruama – RJ. 

8. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

8.1 - O preço estimado pela Administração é de R$ 2.815.468,43 (Dois milhões, oitocentos e quinze mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos). 

8.2 - Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária aprovada para o exercício de 2019, conforme abaixo, e os recursos para o próximo 

exercício, mesmos correrão por conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2020, e, estará 

prevista em programa de trabalho e elemento de despesa próprio na respectiva Lei Orçamentária: 

PT: 10.122.0010.1004                          ND: 4.4.90.52.00.00            Ficha: 385 e 386        

PT: 10.122.0046.2030                          ND: 3.3.90.30.00.00            Ficha: 414         
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8.3 - O valor indicado no item 8.1 constitui mera estimativa, não se obrigando a SESAU a utilizá-lo 

integralmente.           

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO 

V, nas condições previstas neste edital.    

9.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser 

utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão 

Gerenciador. 

10. DO CONTROLE  E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

10.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de quebra de equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado. 

10.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, a administração convocará a empresa 

vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

ANEXO V. 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

11.1 - Para os itens 1 ao 37; 39; 41; 44 e 45, poderão participar deste pregão exclusivamente  

empresas que:  

11.1.1 - Cumpram os requisitos legais para efeito de qualificação como MICRO EMPRESA, EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) e que não se enquadrem em 

nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e suas alterações, estando aptas a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da 

mencionada Lei, não havendo fatos supervenientes impeditivos da participação no presente certame; 

11.1.2 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente ao objeto deste 

pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social; 

11.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.  

11.2 - Para os itens 38; 40; 42; 43; 46 ao 49, poderão participar deste pregão quaisquer  empresas 

que:  

11.2.1 - cumpram os requisitos discriminados nos itens 11.1.2 e 11.1.3 deste edital; 

11.3. – Não será admitida a participação de licitantes:  

11.3.1 – suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do 

inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  

11.3.2 – já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 

que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

11.3.3 - Em consórcio ou grupo de empresas. 
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11.3.4 – Que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III dos artigo 9° da Lei 

Federal n° 8666/93. 

11.4 - DA VISTORIA TÉCNICA - (ANEXO IX): 

11.4.1 Durante o prazo de elaboração de propostas, ficará disponível o local onde serão instalados os 

itens 46, 47, 48, 49, para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento dos 

locais e das dependências onde será executado os serviços, da natureza, da área e das condições de 

sua execução. 

11.4.2 Faculta-se ao licitante agendar vistoria prévia ao local dos serviços, no horário das 9 às 12h e das 

14 às 17h, até o último dia útil anterior à abertura da licitação, com servidor designado pela Secretaria 

de Saúde, mediante prévio agendamento. A visita técnica deverá ser efetuada por um profissional da 

empresa com conhecimento do objeto da licitação. 

11.4.3 Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir 

desconhecimento do local, da área, ou da infraestrutura existente para se opor à manutenção dos 

termos e das condições de sua proposta. 

12. DO CREDENCIAMENTO: 

12.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante 

legal, MUNIDO DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DE OUTRA EQUIVALENTE, e 

do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar 

preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame.  

12.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer 

envelope, antes do início da sessão.  

12.1.2 - Entende-se por documento credencial:  

a. Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

b. Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com 

estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.  

c. Carta de Credenciamento (Anexo II) da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com 

estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento. 

12.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 

conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá 

evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e 

suas alterações.  

12.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 

pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das 

sessões públicas.  
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12.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de 

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.  

12.2- DECLARAÇÕES:  

12.2.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar fora dos envelopes, declaração 

que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no 

§ 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VIII). 

12.2.2. - Apresentará, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO VI, 

nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados abaixo; 

12.3. Depois de credenciado o último proponente, não mais será admitido novos licitantes, dando início 

ao recebimento dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação. 

12.4. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A 

exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio dispensa 

a autenticação em cartório. 

12.5. – A não apresentação da declaração prevista no item 12.2.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará a desclassificação imediata da licitante. 

12.6 – A não apresentação dos documentos previsto no item 12.1.2 ou no caso de incorreção desse 

documento implicará no descredenciamento imediata da licitante, a mesma não poderá dar lances, 

apenas apresentar propostas de preços. 

13. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

13.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os 

esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:  

13.1.1 - Entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, 

nos termos abaixo, a proposta de preços e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, 

constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente. 

13.1.1.1 - Envelope de Proposta: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO SRP Nº 067/2019 

DATA: 31/07/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

13.1.2.2  - Envelope de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº 2 –DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – PREGÃO SRP Nº 067/2019 

DATA: 31/07/2019; às 10:00h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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13.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e 

a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a 

sua troca.  

13.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por 

seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar 

índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os 

procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da 

licitante.  

13.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas 

comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 

no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas 

licitantes classificadas. 

13.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 

fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda 

do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada 

para o prosseguimento dos trabalhos. 

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 – O envelope “1”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter: 

14.1.1 - A proposta de preços deverá ser impressa  em papel timbrado da empresa elaborada pela 

licitante  e que contenha as informações pertinentes para a correta identificação do objeto, devidamente 

preenchida, digitada em impressão informatizada, redigida em língua portuguesa, digitada em 

impressão informatizada, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou 

entrelinhas, conforme o modelo do Anexo III, e nela deverão constar:  

14.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura e identificação do representante da 

proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e data;  

14.1.1.2 - Descrição do objeto cotado, incluir a marca, modelo e/ou referência do mesmo, de acordo 

com TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital;  

14.1.1.3 - Indicação dos preços unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e, preferencialmente, 

por extenso;  

14.1.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de preços, que será de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega ao pregoeiro;  

14.1.1.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, esta 

poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

14.2 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo 

pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma; 

14.2.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso;  
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14.2.2 - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 

quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;  

14.2.3 - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o 

resultado corrigido;  

14.2.4 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 

desclassificada. 

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

15.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observados os prazos máximos de entrega, especificações e parâmetros de qualidade definidos 

neste edital.  

15.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor 

preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço. 

15.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o 

pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da 

licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.  

15.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência 

de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas 

neste edital, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.  

15.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos 

destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.  

15.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor 

ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa 

menção na ata da sessão.  

15.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor 

preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e 

formalizada em ata.  

15.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas.  

15.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de 

propostas, cujos preços unitários sejam superiores aos estimados pela administração.  

15.10 - A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta comercial com os 

respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados do encerramento da etapa competitiva. 
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15.11 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 

de habilitação.  

15.12 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar desatenda às exigências de habilitação, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, 

a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante 

cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando 

constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos. 

15.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 

e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas 

licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele 

momento, será circunstanciada em ata.  

15.14 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a 

retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão 

destruídos.  

15.15 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação.  

15.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte  

15.16.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte e MEI, mais bem classificada, nos termos do 

art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido 

no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.  

15.16.2 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito. 

16. DA HABILITAÇÃO 

16.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá 

incluir os documentos previstos neste item no envelope “2”, com o título “DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

16.1.1 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da 

própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o 

número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente 

estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro ou a qualquer membro da equipe de apoio 

dispensa a autenticação em cartório. 
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16.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

16.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

16.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial ou no órgão competente, comprovando ramo compatível com o objeto da licitação, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

16.2.3 – Tratando-se de sociedade civil a mesma deverá apresentar: 

16.2.3.1 – Inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

16.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

16.2.5 – Cédula de Identidade dos Sócios; 

16.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

16.3.1 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

16.3.2 - Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal; 

16.3.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

Contribuições Sociais previstas nas alíneas A à D, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.202 de 

1991; 

16.3.4 – Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

16.3.5 – Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de 

Negativa(s), na forma da lei; 

16.3.6 – Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda da sede da licitante, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, na forma da lei e a Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos 

inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) Positiva(s) com efeito de 

Negativa(s), na forma da lei; 

16.3.7 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa. 

16.3.8 – Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEI: 

16.3.8.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação 
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neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

16.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

16.3.9 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar o 

Contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

16.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

16.4.1 – Atestado de capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante já executou contrato(s) similar(es) e atividades descritos no edital e no 

Termo de Referência – Anexo I; 

16.5 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

16.5.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VII deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubres e 

menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do 

art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358/02. 

16.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA E FINANCEIRA 

16.6.1 - Prova de Capital Social realizado ou patrimônio líquido, registrado na Junta Comercial, de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado por item. 

16.6.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta.  

16.6.3 - O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no 

Diário Oficial. 

16.6.4 - O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado 

de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial 

ou Cartório de Títulos e Documentos. 

16.6.5 - Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável com 

qualificação devidamente comprovada (certificado de regularidade do contador) sob pena de 

inabilitação. 
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16.6.6 - A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

16.6.7 - Índice de Liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos 

a curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). 

16.6.8 - Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos 

para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), onde 

ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo 

Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que apresentar Índice 

de Liquidez Geral ou superior a 1 (um vírgula zero). 

16.6.9 - Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de 

terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC + ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo 

Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um vírgula zero). Em caso de não 

atendimento a estes itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador 

e a indicação do seu número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante 

estará imediatamente inabilitada. 

16.6.10 - As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices 

apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual. 

16.6.11 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da 

pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, deverá apresentar, juntamente 

com as certidões exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento 

idôneo que indique os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de 

falência e concordatas. 

16.7 - Das Disposições da Documentação: 

16.7.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que 

os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

16.7.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

16.7.3 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

16.7.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

16.7.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital. 

16.7.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a 

habilitação. 
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16.7.7 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à entrega do objeto, arcando 

com os eventuais prejuízos consequentes. 

17. DOS RECURSOS  

17.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de 

credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso 

no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a 

adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.  

17.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

17.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John 

Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, 

domingos e feriados.  

17.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Comissão de Pregão que no prazo de 05 (cinco) 

dias uteis, decidirá de forma fundamentada. Existindo conflito no âmbito jurídico, poderá encaminhar a 

Procuradoria Geral do Municipio para emissão de parecer, para subsidiar a decisão da autoridade 

superior.  

17.6 - Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso deverá ser devidamente 

instruído com ato constitutivo da empresa, bem como identificação do representante legal ou procurador 

com poderes para este mister. 

17.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Administração 

adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação à fase de 

lances. 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1- Uma vez homologado o resultado da licitação pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, 

será formalizada a ata conforme anexo V, que constituirá documento vinculativo NÃO obrigacional, com 

características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a partir da 

sua publicação. 

18.2 - A SESAU convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de registro de preços. A 

convocação far- se á através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta. 

18.3 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela SESAU. 
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18.4 - Para a assinatura da ata de registro de preço e a retirada do empenho, a licitante vencedora 

deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 3 (três) dias após sua 

convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas, e facultando a SESAU. convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação ou revogar a licitação. 

18.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da ata, deverão ser apresentados os 

documentos de Carteira de identidade e o cadastro de pessoas físicas (CPF) do responsável pela 

assinatura da ata e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, 

apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato. 

18.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da 

Lei Federal 8.666/93. 

19. DA EMISSÃO DOS PEDIDOS / DAS CONDIÇOES DE ENTREGA: 

19.1 - A licitante vencedora deverá entregar os objetos pelo perído de 12 (doze) meses, a contar da data 

da publicação da Ata de Registro de Preços. 

19.2 - O Município de Araruama, através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as 

empresas para os quais serão emitidos os pedidos. 

19.3 - Os materiais deverão ser entregues de forma programada, impreterivelmente em até 20 (vinte) 

dias corridos após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP (Divisão de 

Almoxarifado e Patrimônio) da Secretaria Municipal de Saúde.  

19.4 - Os materiais deverão ser entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – 

Araruama – RJ. 

19.5  - A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela montagem, 

colocação dos mesmos no local destinado para instalação, incluindo todo o serviço de 

instalação, sem ônus para o município. 

19.6 - A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de 

Preços, estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama 

convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso. 

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1 - O recebimento do objeto caberá a SESAU, nos termos do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

20.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela SESAU, depois de verificada a 

conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas  consignadas no TERMO DE 

REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital. 

20.3 - O aceite/ aprovação do objeto licitado pela SESAU não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital. 
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20.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

20.5 - Da Garantia e Assistência Técnica: 

20.5.1 O prazo de garantia quanto aos serviços de instalação correspondente aos itens 46, 47, 48, 49, 

será de no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo. 

20.5.2 Durante o prazo de vigência da garantia dos equipamentos, os que necessitarem de assistência 

técnica, incluindo a substituição de peças, a mesma será prestada pela contratada, sem ônus para a 

contratante. 

20.5.3 A assistência técnica durante o período de garantia, deverá ser prestada pela licitante, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação da contratante, no local de instalação dos 

equipamentos.  

20.5.4 A assistência técnica será com a cobertura de todos os itens descritos em proposta, incluindo 

instalação, desinstalação de peças, mão de obra e deslocamentos de técnicos ou remoção de 

equipamento. 

21. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

21.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberá a SESAU, 

através dos fiscais que determinaram o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos 

termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelos seus substitutos. 

21.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo nº 37013/2018 e tudo o mais que 

se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SESAU ou modificação na 

contratação. 

21.3 - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da SESAU, deverão ser solicitadas 

pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em 

tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

21.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

21.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 

próximas e remotas perante a SESAU ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da SESAU ou 

de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder 

ao ressarcimento imediato a SESAU dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           14 

Processo Nº 37013/2018 

Ass.: _______ Fls. 14 

 
22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 – O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

procedimento administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

22.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: 

22.2.1 - A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 

pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

22.2.2 - Por iniciativa da SESAU, 

22.2.2.1 - Quando o prestador de serviços registrado: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços; 

d) Deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela SESAU, sem justificativa aceitável; 

22.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

22.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SESAU fará o devido apostilamento 

na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro. 

23. DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração: 

23.2 - Automaticamente: 

23.2.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

23.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviços registrados. 

23.3 - Pela SESAU, quando caracterizado o interesse público. 

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24.1 - O Pagamento será realizado após a entrega do objeto, em até 30 (trinta) dias, contados o período 

de adimplemento a que se referir, mediante à Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela 

contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo recebimento.  

24.2 - O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa CONTRATADA, de 

comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos pertinentes ao 

fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).  

24.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível a 

contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação financeira, que será o 
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produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de 

atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

24.4 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque 

administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e contratuais 

previstas. 

24.5 - O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso injustificado sofrerá a incidência 

de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei 

Federal n. 10406/02. 

24.6 - Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três 

milésimos por cento) por dia de antecipação. 

24.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para 

pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta 

de erros. 

25. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

25.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 

das Leis, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil, 

conforme previsto no Art. 12 § 1º do decreto 3555/00. 

25.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

25.3 - O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 

deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido 

no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das propostas, 

no seguinte endereço: Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ. 

25.4 - As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes 

do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

26.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento 

das determinações da fiscalização,  serão aplicadas à Contratada conforme o caso, as sanções de que 

tratam os Artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e 

ainda: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 
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III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

26.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão 

ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

26.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

26.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, ao 

passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da Administração 

Pública Municipal, Estadual e Federal. 

26.5 - A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual 

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos 

de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação. 

26.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado na 

ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo supracitado. 

26.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

26.8 - Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, poderá 

ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da 

respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste 

item. 

26.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a 

contratada pela sua diferença, pela via judicial. 

26.10 - A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções 

previstas na Lei n° 8.666/93. 

26.11 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega  do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do mesmo, comportar-se de modo inidôneo ou 
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cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no 

sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4° da Lei 10.520/2002, 

pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais  

cominações legais. 

26.12 - Serão aplicadas, sanções previstas no artigo 88 e demais dispositivos legais da Lei nº 8.666/93. 

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1) Assinar a Ata de Registro de Preços; 

2) Cumprir todos as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I neste Edital; 

3) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da 

execução do contrato; 

4) Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor designado 

pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 

8.666/93; 

5) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/93; 

6) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

7) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

8) Assumir inteira responsabilidade pelos serviços prestados ora contratados e efetuá-los de acordo 

com as especificações do Termo de Referência; 

9) Assumir as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato, com exceção da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, cuja publicação será providenciada pela 

Administração;  

10) Atender prontamente quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do Contrato; 

11) Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Termo de Referência;  

12) Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, independente da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo 

dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; Arcar com despesas 

decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus técnicos durante a entrega do objeto, 

ainda que nas dependências do CONTRATANTE;  

13) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no objeto e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

14) Credenciar, por escrito, junto ao CONTRATANTE, preposto idôneo, com poderes de decisão 

para representá-la administrativamente sempre que for necessário, durante o período de vigência do 

contrato; 
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15) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;  

16) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução do 

Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

17) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do preposto designado para acompanhamento do 

contrato, a contar de sua solicitação. 

28. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE 

1. O Município de Araruama como CONTRATANTE, se obriga a: 

a) atestar a entrega do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 

b) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no 

edital e Instrumento Contratual; 

2. A gestão e a fiscalização das obrigações contratuais decorrentes desta execução será exercida pela 

SESAU, com autoridade para atuar, como representante da CONTRATANTE, em toda e qualquer ação 

de orientação geral, acompanhamento no que couber. 

3 . Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do  

objeto do Contrato, quando necessário; 

4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA com 

relação ao objeto do contrato; 

5. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da entrega; 

6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção das 

execuções. 

7. Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a prévia defesa; 

8. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na entrega do objeto contratado.  

29. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

29.1 - A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em 

face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

29.2 - A anulação do procedimento licitatório induz a do instrumento contratual. 

29.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

29.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 

30. DO FORO  
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30.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

31.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofícios 

ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por esses fatos, de acordo com o art.229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei 

Federal nº 8.666/93. 

31.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 

65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

31.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

31.5 - Ao pregoeiro, além do recebimento e exame da documentação e das propostas caberá o 

julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir sobre dúvidas ou 

omissões. 

31.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital. 

31.7 - Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para 

pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.  

31.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada. 

31.9 - Por decisão do Pregoeiro, o Pregão poderá ser suspenso, ficando registrado em ata as propostas 

e lances eventualmente recebidos. 

31.10 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

31.11 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

31.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de 

Araruama-RJ.  

31.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

31.14 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

31.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. 
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31.16 - O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Av. John Kennedy, nº 120 - 

Centro – Araruama - RJ, CEP: 28.970.000, sendo que quaisquer informações e esclarecimentos 

adicionais relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: 

(22) 2665-2121 Ramal 211, de segunda à sexta, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 

32. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo  IV - Estimativa DECOP;  

Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VI - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

Anexo VII - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

Anexo VIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

Anexo IX - Declaração de Visita Técnica. 

 

 

 

Araruama-RJ, 19 de julho de 2019. 

 

 

   Caio Benites Rangel               Elaine Caveari de Almeida 

Pregoeiro       Elaboradora 

Matrícula 9956942-8                                                        Matrícula 9949429-5 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 - OBJETO: 

1.1 O objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos 

Hospitalares, incluindo a instalação referente aos itens 66, 67, 68 e 69 discriminados neste Termo de 

Referência, para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, pelo período de 

12(doze) meses.  

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 Aquisição dos materiais é de suma importância visando atender as necessidades dos funcionários e 

pacientes da nova unidade de saúde Hospital Municipal Drª. Jaqueline Prates. 

2.2- O quantitativo foi estimado para atender a demanda da população, tendo como base o projeto 

arquitetônico e a capacidade operacional para atender ao número de leitos previsto no memorial descritivo do 

Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates.  

 

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1 3.1 Os recursos necessários para a realização da contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária aprovada para o exercício de 2018, conforme abaixo, e os recursos para o próximo exercício, 

mesmos correrão por conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2019, e, estará prevista em 

programa de trabalho e elemento de despesa próprio na respectiva Lei Orçamentária: 

Programa de Trabalho: 10.122.0010.1004                                Programa de Trabalho: 10.122.0046.2030                                                                             

Natureza Despesa: 4.4.90.52.00.00                                         Natureza Despesa: 3.3.90.30.00.00                                                                                                           

Ficha: 385 e 386.                                                                    Ficha:    414                                                                                                               

                                                                       

4- DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

4.1 A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser 

utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador 
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5– PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: 

5.1 Os materiais deverão ser entregues de forma programada, impreterivelmente em até 20 dias corridos 

após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP-Divisão de Almoxarifado e 

Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – Araruama – 

RJ.  

 

6 – PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será realizado após entrega em até 30 dias contados a data final do período do 

adimplemento a que se referir, mediante a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada pela contratada, 

atestada e revisada por 02 (dois) servidores da Secretaria requisitante, responsável pelo recebimento. 

 

7 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

7.1 Ficará responsável pelo recebimento e pela conferência do Material, o responsável pela DIALP (Divisão 

de Almoxarifado e Patrimônio) da Secretaria de Saúde, a funcionária Rayane Martins da Silva – Matrícula 

nº.9948811 e responsável pela fiscalização do contrato a funcionária Karen Dias Silva – Matrícula nº. 

9954018 – Matrícula nº.10611-9. 

7.2 O gerenciamento da contratação decorrente do edital caberá ao servidor especialmente designado da 

Secretaria de Saúde de Araruama, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou 

defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8 – ESPECIFICAÇÕES: 

ITENS ESPECIFICAÇÕES UND QTD.  

1.  ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150)  

Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 

(quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de 

nivelamento em polipropileno injetado. 

Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de peso por prateleira 120 kg,  

Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 

mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos1 ¹/² '' (uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg. 

Und 24 

2.  ESTANTES DE AÇO INOX COM PRATELEIRA PERFURADA. 

Estante para guarda de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável 

com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias com capacidade mínima de 280KG do tipo chapa de aço inoxidável 

perfurada, no mínimo, 1mm de espessura e dobras rebatidas. Deve possuir quatro rodízios giratórios de no mínimo 

100 milímetros de diâmetro sendo dois com travas de fácil acionamento. Dimensões (AxLxP): mínimo de 

Und 08 
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180x100x500. 

3.  ESTANTE AÇO INOX COM RODIZIOS 

Estante em aço inox, gradeada, medindo C: 1.10x L: 0,50 x Al:1,75 cm, com 4 prateleiras com capacidade mínima de 

100KG, com rodízios de no mínimo 4 polegadas. 

Und 08 

4.  ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO.  

 Estrutura em tubo de aço inox 304, ganchos para acomodação de dezesseis cestos de 540 x 360 x 195mm e quatro 

rodízios de 4”. Dimensões: 1160 x 800 x 1600mm (C x L x A). 

  

02 

5.  HAMPER AÇO INOXIDÁVEL  

Fabricado em estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável; Possui acabamento polido;  Equipado com base 

dotada de 03 rodízios de 02” com revestimento emborrachado; Dimensões:  Diâmetro: 470 m x Altura: 820 mm; 

Und 05 

6.  MESA EM AÇO INOX 304  

 CARACTERISTICAS: DIMENSÕES 1100x700x850 ( CxLxA) mm. Com Prateleira inferior perfurada, Pernas em tubo Ø 1 
1/2", Pés niveladores sem rodízios. 

Und 10 

7.  PRATELEIRA LISA DE INOX  

PRATELEIRA LISA (PARA FIXAÇÃO NA PAREDE) Dimensões aproximadas: Comprimento: 1.500 mm Largura: 400 mm 

Lisa - Confeccionada em aço ínox 304 escovados. Fixadas na parede por mão francesa em Inox. Acompanha buchas e 

parafusos para fixação 

Und  

16 

8.  BANCO ANATÔMICO INOX 

Banco giratório, material aço inoxidável, tipo de assento giratório e altura regulável, acabamento do assento estofado, 

revestido em courvim,BRANCO, tipo de pés fixo com ponteira de borracha. 

Und 06 

9.  BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA  

TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL 

DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700 MM, sem rodízios.   

Und 12 

10.  MESA INOX LISA  

Mesa confeccionada em inox lisa, aisi 304, medindo L: 90x C: 70x A: 85 e prateleira inferior, sem rodízios 

Und 10 

11.  MÊSA DE CABECEIRA FIBERGLASS  

Mesa de Cabeceira confeccionada em fiberglass (fibra de vidro) sendo a gaveta e porta confeccionada em Arvoplac,  

cor predominante branco, com 04 rodízios. 

DIMENSÕES: Comp.: 500mm; Larg.: 420mm; Alt.: 850mm 

Und 15 

12.  MESA DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL EM EPOXI COM RODÍZIOS  

 Sua estrutura é fabricada em aço com pintura em epóxi.  

 Superfície da mesa de refeição fabricada em MDF, em cor branca.  

 Possui 4 rodinhas, que facilitam o deslocamento da mesa de refeição. 

 Altura regulável através de manivela. 

Comprimento: 66cm ; Largura: 45cm; Altura máxima: 120cm; Altura mínima: 85cm 

Und 15 

13.  MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, 

Dotada de 4  rodízios de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionada em aço inoxidável, 

dimensões aproximada: Larg:50 x Comp: 90 x Alt:80 cm. 

Und 05 
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14.  ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX 

Escadinha para leito hospitalar com piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante, com 

cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha. 

DIMENSSÕES APROXIMADAS: Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 35cm; Largura do degrau 15 cm. 

Und 30 

15.  CAMA PARA PARTO PPP MANUAL  

Cama Hospitalar PPP; 

· Estrutura do leito construída em tubo retangular 50X30X1,20mm em aço carbono. 

· Movimentos: Elevação Dorsal 

· Base tubular 50 x 30 x 1,20 mm de aço carbono com pés recuados; 

· Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura com dobras de resistência; 

· Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência; 

· Dispostas na cabeceira e peseira; 

· Grades com sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo leito; 

· Facilita a transferência do paciente; 

· Sistema de segurança trava e destrava composto por pino mola; 

· Cabeceira removível em polietileno. injetado ABS termoplástico de alta resistência; 

· Suporte móvel reforçado para apoio dos pé com engate fácil, tonando se mais Prático e seguro; 

· Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para permitir que fique disposto na posição vertical 

quando fora de uso; 

· Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade; 

·· Braços laterais de esforço rebatíveis; 

· Arco de sustentação removível; 

· Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis; 

· Possibilitam o posicionamento confortável da parturiente; 

· Revestidos em PU integral-SKIN;· Macios;· Confortáveis;· Altamente resistentes. 

Dimensões da cama:· Capacidade máxima: 150 kg;· Dimensões: 2010x800 mm;  

· Altura da cama: 640 mm; 

Und  

03 

 

16.  BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM BACIA DE ALUMINIO 

Banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com  Poli Etileno de Media Densidade PEMD, capacidade de 

suportar no mínimo 200 kg; - design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para visualização 

total do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio para coleta de líquidos 

e placenta; Garantia 01 ano.  

Und 1 

17.  ESPALDAR  BARRA DE LING SEM REGULAGEM  MADEIRA, 

 2,24X0,90X0,46(CXLXA), fabricado em madeira de lei envernizada. 

Und  

1 

18.  MESA MAYO  

Estrutura em aço inoxidável 304, polido, com tubo redondo de 1” x 1,20mm. bandeja em chapa de aço inox 304, 

polido de 0,6mm, dimensões da bandeja: c=50cm l=34cm a= 4cm. altura regulável por manípulo. 4 rodízios em gel de 

50mm. dimensões: c=49cm l= 33cm a= 87cm 125cm 

Und 12 

19.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

Und 02 
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CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat isoftálico, liso interna e externamente. 

montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil 

higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 1.040 mm. 

COR VERMELHO 

20.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat isoftálico, liso interna e externamente. 

montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil 

higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 1.040 mm. 

COR BRANCO 

Und 02 

21.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat isoftálico, liso interna e externamente. 

montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil 

higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 1.040 mm. 

COR VERDE 

Und 02 

22.  CARRO TÉRMICO PARA REFEIÇÕES FECHADO Construído em aço inox padrão AISI 304 liga 18-8 escovado; Dotado de 

02 portas em aço inox com trincos; Dotado de identificação por gravação química (para facilitar a higienização), 

constando modelo, ano de fabricação, número de série, data e telefone SAC para assistência técnica,  Estrutura 

reforçada, montada sobre 06 rodízios, sendo 02 fixos e 04 giratórios sem freio de 6 polegadas, com rodas maciças 

macias, Puxador em tubo de aço inox com diâmetro de 1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e dirigibilidade, 

Possui 20 pares de cantoneiras internas, que acomodam os produtos para que não fiquem soltos criando barulhos 

desnecessários, Possui para-choque de proteção na cor cinza em toda a volta, ESPECIFICAÇÕES: A altura da primeira 

prateleira é de 18 cm e entre as demais é de 9,5 , Dimensões em cm: 128 alt. X 56,5 larg. X 90 comp., Capacidade: 44 

Und 01 
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SP 05; 44 PR 01 ou 22 BJ 07; com lixeira na base do timão. 

23.  BANHO MARIA Fabricado em chapa de aço carbono com tratamento anti-corrosivo, sendo parte externa em pintura 

epoxi, cuba sem emendas ou soldas em aço inox. Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. Controlador de 

temperatura digital. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Banho Maria Digital para uso universal.Controle de temperatura através de controlador digital. 

Temperatura de trabalho + 5°C até 100°CConstruída em aço carbono com tratamento químico anti-corrosão. Cuba em 

aço inox estampada sem emendas ou soldas. Pintura interna em tinta cor alumínio resistente à 600°C. 

Isolação térmica em manta de lã de vidro. Dreno lateral. 

Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. 

Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. 

Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla isolação. 

Chave Geral Voltagem: 110v /220v  Garantia de 12 meses. 

Medidas internas: 50x30x15 

Capacidade: 09 litros 

Potência: 1500 

Und 01 

24. 2
6
. 

BALANÇA NEONATAL E PEDIÁTRICA DIGITAL COM FUNÇÃO INGESTÃO DE LEITE MATERNO  

Capacidade:20 kg  

Graduação: 10 g 20 g  

Dimensões (LxAxP):552 x 156 x 341 mm  

Dimensões/bandeja (LxAxP):525 x 80 x 250 mm  

Dimensões/plataforma (LxAxP):280 x 65 x 250 mm  

Peso: 2,5 kg 

Alimentação: 4 Pilhas AAA 

Funções: TARA, BMIF, ESTAB  

Unid 01 

25. 2
7
. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 

Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 

dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; 

Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento 

automático. 

 

Unid 

 

03 

26. 2
8
. 

OXÍMETRO DE PULSO 

Com baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 90 a 250 Vac, Possui alça de transporte e 

fixação rápida em emergências.  

 SpO2:  Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso,  Faixa de 

medida: 0 a 100%,  Precisão: 50 a 69% ±3%, 70 a 100% ±2% 

DISPLAY E INDICADORES:  Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e pulso,  Indicação de bateria fraca, 

Indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. 

 PULSO:  Bip de pulso: 7 níveis,  Faixa de medidas: 30 a 254 bpm, Precisão: 30 a 254 bpm - ± 2%. 

 SOM:  3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor,  Controle digital e independentes para alarmes e bip de 

pulso. 

 ACESSÓRIOS: 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm) 

• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 

• 1 Manual do usuário 

Unid 04 
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• 1 Certificado de garantia 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m) 

• 1 Sensor de orelha 

• 1 Sensor  neonatal  

• 1 Sensor  infantil  

27. 2
9
. 

MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO  

 Características: 

- Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíaco fetal; 

- Portátil, compacto e de fácil manuseio;  

- Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco; 

- Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; 

- Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; 

- Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; 

- Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; 

- Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; 

- Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; 

- Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos como computador ou notebook; 

- Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data 

provável do parto e relatório para futura conferência; 

- Faz impressão em papel A4; 

- Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac – 50/60 Hz; 

- Peso Líquido: 4,2 Kg; 

- Dimensões: (L. P. A.) 237mm x 284mm x 115mm . 

 

Unid 

 

01 

28. 3
0
. 

DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA DIGITAL  

Gabinete confeccionado em poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante Display numérico digital. 

Led indicadora de equipamento ligado. 

Faixa de medida do Bcf de 50 a 240 batidas por minuto. 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. 

Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. 

Filtro minimizador de interferências durante a utilização. 

Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. 

Alta sensibilidade para ausculta coletiva. 

Saída para fone de ouvido ou gravador de som. 

Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. 

Ciclagem de 6.000 a 60.000. 

Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. 

Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 

Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. 

Led indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 

Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. 

Acompanha frasco de gel para contato. 

Unid 01 
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Dimensões: (L. P .A.) 200 x 210 x 95mm. 

Peso líquido: 1,3 kg. 

29. 3
1
. 

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL   

Três refletores de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos. 

Intensidade da iluminação de 45.000 lux. 

01 cúpula com 03 bulbos, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W,  luz fria, branca e uniforme. 

Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, auto-clavável, . 

Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas para travamento.  

Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando ao usuário, determinar ao equipamento ser 

alimentado pela voltagem de 110V/220v. 

Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m. 

Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em funcionamento o sistema de 

emergência alimentado pela bateria interna. 

Bateria recarregável ao conectar o foco á rede elétrica. 

Acompanha bateria com gel hospitalar. 

Unid 03 

30. 3
2
. 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS: 

 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda 

as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes 

para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma 

das cápsulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura 

de mesa cirúrgica) com o foco perpendiculçar à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não 

deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique 

estável na posição em que foi colocada; Sistema de sustentação leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida 

estabilidade; Cada cúpula deverá ser adotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz 

corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de 

cor de 4200 k ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, 

medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve 

possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização 

de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema 

eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e 

autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de 

campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de 

dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e 

paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior, tensão de alimentação 110v. 

Unid 04 

31. 3
3
. 

INCUBADORA DE TRANSPORTE  

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a sua superfície para assegurar a mínima 

perda de calor por irradiação e garantir a visualização sobre o paciente. Base em material plástico de engenharia, 

garantindo leveza e durabilidade. • Para-choque circundante que protege todo o perímetro da incubadora. • Ampla 

porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. • Três portinholas de acesso para 

as mãos, com guarnições atóxicas e punhos elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia 

para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, 

para permitir manobras de intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente. 

• Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base da incubadora, em compartimento aberto que evita o acúmulo 

de gases em caso de vazamento. • Possibilidade de rápida retirada e instalação manual dos cilindros, sem necessidade 

de ferramentas. • Entrada de oxigênio com capacidade de concentração adequada na câmara do paciente para 

garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação 

auxiliar anti-ofuscante com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • Umidificação através de espuma sob o 

leito. • Controles microprocessados. • Sistema de auto-teste das funções e alarmes audiovisuais para falta de energia 

elétrica, falta de circulação do ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC em 

relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que 1ºC em relação à programada), 

hipertermia, hipotermia, baixa tensão das baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. • 

Unid 01 
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Indicação da carga das baterias de 12 V. • Indicadores do modo de alimentação elétrica AC/DC. • Indicação da 

temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para visualização mesmo em 

ambientes de baixa luminosidade. • Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do 

último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com duas baterias de 12 V garantindo autonomia 

de, no mínimo, quatro horas. • Carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a 

carga. • Possibilidade de alimentação através de conector de acendedor de cigarros. • Medidas externas máximas: 

largura 60 cm x comprimento 110 cm. • Alimentação 110V, Acompanha: • Carro de transporte com altura ajustável 

em três posições, com estrutura em material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com amortecedores 

e rodízios de 6 polegadas de diâmetro para diminuir a trepidação no transporte. • Cilindro tamanho “E” para oxigênio 

com válvula redutora e manômetro; • Cilindro tamanho “E” para ar comprimido com válvula redutora e manômetro. • 

Suporte de soro e ampla prateleira em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de suporte para no 

mínimo 10 Kg. 

32. 3
4
. 

INCUBADORA  

DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL 

Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de servo controle térmico infantil, sistema de 

umidificação servo ativo, display gráfico com curvas de tendência; 

Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém nascidos de risco em hospitais e 

maternidades. 

O Equipamento deverá estar registrado na ANVISA e, fabricado de acordo com as Boas Práticas de fabricação  -  

ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 

2007 e as normas técnicas. 

Sistema de circulação de ar destinado + uniformização da temperatura interna, evitando o acúmulo de dióxido de 

carbono no compartimento do RN; 

Baixo nível de ruído interno (<50 dBA); 

Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte. 

 

CÚPULA 

Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões amplas oferecendo praticidade de 

operação; 

Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que permite a formação de uma leve pressão 

positiva; 

5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 localizadas na parte frontal, 2 localizadas na 

traseira e 1 localizada na lateral direita; 

1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral esquerda da cúpula para passagem de 

tubos; 

Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável; 

Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, possibilitando o deslocamento externo do leito; 

Quatro aberturas (Oito com porta traseira)  com vedações flexíveis para passagem de tubos, cabos, sondas, etc. sem 

oclusão; Trava de segurança para cúpula aberta, posicionada na lateral direita; Guarnição, construída em material 

atóxico, localizada sob a cúpula para vedação e amortecimento; Uma abertura com tampa para nebulizador. 

 

LEITO DO RECÉM NASCIDO 

Deslocamento externo através de trilhos com travas de segurança para final de curso;  Mecanismo de  inclinação do 

leito com acionamento através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em trendelemburg, 

reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem necessidade de abertura da cúpula; 

Colchão em espuma de densidade adequada ao conforto do paciente com capa em material atóxico e auto-

extinguível, de fácil limpeza e desinfecção. Bandeja para colchão em material plástico atóxico e transparente ao raio X, 

permitindo o procedimento de raio X sem remover o pequeno paciente. 

 

CORPO 

Construído externamente em aço carbono (também com opção em alumínio) com tratamento anticorrosão; 

Construção interna em alumínio fundido(não-ferroso);  Acabamento pintura  em epóxi. Isento de cantos vivos, 

facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção. 

 

CONTROLE DE AQUECIMENTO 

Sistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, que permite o ajuste preciso da temperatura do 

Unid 01 
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RN ou do AR. Possui resistência tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande área para troca de 

calor e alta durabilidade. Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle da temperatura do AR. Controle 

de potencia da resistência proporcional ao valor programado  para ar ou RN. 

Sistema de segurança para interrupção automática do aquecimento para condições de alta temperatura, 

sobreaquecimento e falta de circulação do ar. 

 

CONTROLE DE UMIDADE  

Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste preciso da umidade relativa do ar através 

da evaporação da água. Possui reservatório removível com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico de umidade 

e visor de nível de água. Indicação simultânea para umidade desejada e real no display do painel de controle. Sensor 

eletrônico para monitoração da concentração da umidade relativa. 

 

SENSORES 

Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de sobreaquecimento. 

Sensor eletrônico digital para umidade. Sensor principal para temperatura do RN. Sensor de temperatura auxiliar. 

 

TECLAS 

Bloqueio de teclado, Liga/Desliga, Aumento de temperatura desejada, Redução de temperatura desejada 

Aumento de parâmetros (umidade), Redução de parâmetros (umidade), Inibição de alarme sonoro, Seleção modo AR / 

RN, Gráfico de tendência, Liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (ate 39,0°C para modo AR e 37,0°C para 

modo RN) 

 

PARÂMETROS INDICADOS 

Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temperatura do ar .Temperatura do RN . Temperatura desejada 

Temperatura auxiliar. Data e hora. Gráficos de tendência para as últimas 60 horas de todos os parâmetros indicados 

 

INDICADORES LUMINOSOS 

Equipamento energizado 

Alarme acionado 

Potencia de aquecimento 

Temperatura selecionada >37°C 

Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle) 

Teclado bloqueado 

Falta de energia 

Alarme acionado extra, localizado na parte superior da incubadora, facilitando a identificação de acionamento de 

alarme, indenpendente da posição do equipamento.  

 

ALARMES AUDIOVISUAIS 

Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável 

Sensor de pele desconectado 

Falta de circulação do ar 

Falha no sistema 

Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN 

Hipotermia e Hipertermia para RN  

Temperatura do ar alta / baixa  

Reservatório aberto 

Sobreaquecimento 

Nível baixo de água 

Umidade alta 

Umidade baixa 

Falha no sensor de umidade 

 

ENTRADA DE GASES 

Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que promove a renovação contínua do ar 

dentro da cúpula e impede o aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das 

condições ambientais as quais o recém nascido está exposto. 

Entradas independentes para ar e oxigênio. 

Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, dotada de microfiltro sinterizado com 

elemento filtrante para 0,3 mícron totalmente independente da entrada de ar. 

Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas maiores que 0,5 mícron, dotado de 
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tampa removível.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modos de funcionamento: 

Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da temperatura do paciente 

Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém nascido. 

Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos microprocessados 

Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão 

Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro 

Alimentação: 127 / 220 Vca (± 5%), com seleção automática de tensão 

-50/60 Hz  

- cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos 

- 2 Fusíveis de proteção 

- Potencia de entrada: 830W 

- Potencia máxima do aquecedor 250w 

 

Faixas de controle de temperatura: 

Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Servo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Faixa de controle para umidade relativa: 20 a 95% 

Faixa de indicação da temperatura (resolução de 0,1ºC): 

- Ar: 10,1 a 50,9°C 

- Rn1: 10,1 a 50,9°C 

- Auxiliar: 10,1 a 50,9ºC 

 

Faixa de indicação da umidade: 0 a 99,9% 

Resolução da indicação de umidade relativa: ±0,1% 

Nível de ruído interno: inferior a 50dBA 

Velocidade do ar sobre o colchão< 0,35 m\s 

Concentração máxima de CO2< 0,4% 

Gráficos de tendência: escala de tempo ajustável de 2,5 a 60 horas para todos os parâmetros  

Precisão do sistema de controle: ±0,2ºC 

 

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 

Largura: 52 cm 

Comprimento: 90 cm 

Altura: 137 cm 

 

ACOMPANHA 

- Suporte dotado de parachoque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm de diâmetro (4 pol.) com freio; 

- Suporte duplo para monitor com suporte de soro menor; 

- Gaveteiro duplo( 2 gavetas). 

33. 3
5 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL / COM RODÍZIOS  

Fornece medição precisa da intensidade da luz azul do espectro para garantir o melhor tratamento fototerapêutico. 

Segurança - Eficácia do tratamento - Tratamento poupador de tempo 

Manuseio simples e exibição facilmente legível 

Sistema óptico perfeito e precisão de medição 

Segurança e Calibração 

Limpeza fácil 

Bateria de longa duração, voltagem 110v. 

Unid 02 

34. 3
6 

ANALISADOR DE OTOEMISSÕES 

- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções 

- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos 

Unid 01 
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- Sonda infantil removível para facilitar limpeza 

- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode definir protocolos de exames para 

cada situação e ambiente 

- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame 

- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído) 

- Menu em Português 

- Memória para armazenar até 250 exames 

- Alimentação através de pilhas 

- Não necessita computador para operação 

-Alimentação através de pilhas 

 ACOMPANHA MINIMAMENTE OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

 Impressora termo sensível, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, maleta para transporte, base de mesa 
com conexão à PC, sonda, 4 ponteiras extras para sonda, jogo de olivas, 1 rolo de papel térmico para impressora, 4 
Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas, manual de operação, cabo extensor (1m), certificado de garantia e certificado de 
calibração incluso. 

35. 3
7
. 

ELETROCARDIÓGRAFO:  

Eletrocardiógrafo portátil de repouso de 03 canais e aquisição simultânea das 12 derivações com bateria interna 

recarregável - Possui um display de LCD VGA de ¼   e resolução de 320 x 240 - O display de LCD oferece uma visão em 

tempo real das 12 derivações do ECG, através do display toda a programação do aparelho pode ser rapidamente 

revista e alterada, bem como a visualização dos exames gravados, transmitidos e impressos - A revisão dos exames 

antes e depois de gravados garante uma qualidade ótima dos ECG impressos e uma economia de papel significativa - 

Impressora térmica de alta resolução e 8 pontos/mm integrada ao eletrocardiógrafo - Software de análise e 

interpretação de ECG. Teclado alfanumérico completo para entrada de dados do paciente e teclas de acesso rápido ao 

menu do aparelho - Teclas rápidas para aquisição e impressão do eletrocardiograma - Tecla para impressão das 

derivações de ritmo e tecla para transmissão do exame - Imprime até 3 derivações de ritmo - Memória flash interna de 

60 exames para armazenagem dos eletrocardiogramas e opção para 150 exames - Conexão ao PC via porta Serial RS 

232 para transmissão dos exames e opção de transmissão via Rede LAN, Sem fio WLAN, Modem ou GSM - Sistema de 

segurança via LEAP, WEP, WPA - Conectividade via XML e DICOM - Impressão em modo Standard e cabrera de 3, 3 + 1 

e 3 + 3 canais e no modo de ritmo de 3 ou 6 canais - Medida da frequencia cardíaca, Intervalo PR, duração do QRS, 

QT/QTc e eixos P-R-T - Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - Display da forma de onda: LCD ¼ VGA 

grupo de 3 ou até 8 canais - Taxa de amostragem: 10.000 amostras/segundo/canal - Sensibilidade: 5, 10 ou 20 mm/mV 

- Velocidade de Impressão: 5, 10, 25 ou 50mm/s - Formato do Ritmo: 3 ou 4 canais configurável - Frequencia de 

Resposta de 0.05 a 300 Hz - Filtros: Da linha de base de alta performance, Filtro de rede de 50/60hz, filtros de 40Hz ou 

150Hz - Conversão A/D: 20 bits (1.17 microvolt LSB) - Classificação do Equipamento: Classe II, Tipo CF protegido contra 

desfibrilador - Dimensões: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm - Papel térmico de 108mm em formato Z - Peso: 3,3 kilos incluindo a 

bateria e sem papel - Alimentação: Universal de 100-240 VAC a 50/60Hz 

Incluído os Acessórios Básicos: Cabo Paciente de 10 vias, 06 pêras Adulto précordiais, 04 clips Adulto para 

extremidades, 01 caixa de papel térmico em formato 'Z', 01 Cabo de força tripolar, 01 Manual de Operação, 01 Manual 

de Serviço, 01 Guia de colocação dos eletrodos e 01 Relatório de testes 

Unid 01 

36. 3
8
. 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho 

com rodizios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 

60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, 

alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração; 

Unid 02 

37. 3
9
. 

BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, transistorizado, mais de 130 w de potência, uso geral em centro 

cirúrgico e ambulatório, saidas monopolares e bipolares cinco níveis de blend, proteção contra rompimento do fio 

placa, recomendado para técnicas de volatilização celular, corte liso, fino e preciso para patologia, não possui vávulas. 

Acessórios que acompanham o aparelho: 01 caneta porta-eletrodos simples, monopolar com cabo de silicone; 01 

caneta porta eletrodos com comando digital com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inóx flexível com cabo; 01 

pedal com cabo; 01 jogo de eletrodos especiais, tensão 110/220. 

Unid 01 
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38. 4

0
. 

APARELHO MÓVEL DE RAIOS-X HOSPITALAR. 

Para atendimento em Unidades de Radiologia, Pronto Atendimento, e Centros cirúrgicos; Sistema de descarga 

capacitiva para armazenamento de energia; Sistema integrado Gerador/Estativa/Tubo de Raios/Colimador em base 

sobre rodízios; COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X Alta freqüência - multipulso; Tecnologia de armazenamento de 

energia via Descarga Capacitiva Frequência : 55KHz Potência: 30 kW; Sistema de Controle micro processado; Painel de 

membrana: teclas do tipo simples toque; Ajustes: kV para Radiografia: 30 a 125 kV – sensibilidade de 1kV; mA p/ 

Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por software; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo 

de exposição: 0,01 a 5 segundos; Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs préprogramável por software; Seleção de diferentes 

postos de trabalho; Indicação de todos os Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo) Programa de 

detecção de falhas on-line com indicação de códigos de erro no display digital do painel; 48 programas anatômico de 

órgãos por região: Projeções ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR); Proteções para: Rotação de 

ânodo; Aquecimento do tubo; Filamento do tubo; Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores 

acima da curva característica do Tubo; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Frenagem do anodo do 

tubo após exposição; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m; Cabo de alimentação com 

comprimento de 9,0 m; Compartimento para transporte de chassis com capacidade de armazenamento de até 6 

chassis de 35 x 43 cm; Indicador de distancia foco / filme em centímetros; Tecnologia conversora de alta freqüência; 

Alimentação elétrica  220V - 50/60Hz Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%; Conexão via tomada 

simples de 3 pinos; Peso do conjunto: 239 kg. BRAÇO ARTICULADO Sistema conjugado ao gerador; Movimento vertical 

de 144 cm Rotação do braço articulado em relação a base de +45°/ -45°; Estativa giratória com braço articulado porta 

tubo; Rotação do conjunto tubo / colimador sobre o eixo horizontal de +90° / -90°; Freios mecânicos; Inclinação 

frontal do tubo de -10° / +90°; COLIMADOR MANUAL Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; 

Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico de 30s para desligamento automático do campo luminoso; 

Rotação do campo de radiação de 180º; Filtração inerente equivalente a 2 mm Al; Proteção para até 125 kV; Traço 

preto reticulado em cruz para focalização e centralização da área de interesse; UNIDADE SELADA 20/40 9896 040 

17931 Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante;Potencia de 

20 / 40 kW; Rotação do Anodo de 2700 RPM em 50Hz e 3200 RPM em 60Hz Focos de 1,0 e 2,0 mm; Capacidade 

calórica de 140 kHU. Filtragem total mínima equivalente (+colimador ) a 2,5mm Al; 

Unid 01 

39. 4
1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ( ECG + SPO2 + PANI )  

ECG: 

• Controle automático de ganho. 

• Detecção da onda, por software inteligente. 

• Reconhecimento e validação do pulso de  

marca-passo. 

• Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. 

• Visualização das sete derivações. 

• Permite e interligação com central e desfibrilador 

• Operação no modo Filtro e Diagnóstico. 

• Faixa de medidas 0 a 300 bpm. 

• Precisão; 1bpm ou ±2% (a que for o maior). 

 

ALARMES: 

• Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, 

de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos os parâmetros. 

• Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. 

• Indicação Visual. 

• Indicação diferenciada para assistolia. 

 

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS: 

• Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 

nas últimas 72 h. 

• Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h,  

3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. 

• Escala automática de 0-máx. ou min-máx. 

 

SAÍDA PARA IMPRESSORA: 

• Para impressão dos valores de ECG, SpO2, PANI e das  

condições de alarme 

• Dois modos de impressão: relatório e contínuo 

Unid 02 
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• Compatível com impressora matricial. 

 

SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA: 

• Padrão RS232 - para computadores ou estação central 

(software opcional) 

• Saída de ECG 1V/mV 

• Sincronismo de onda R, digital de 12Vx200ms, positivo 

• Saída sincronismo de 12V (opcional). 

 

ALIMENTAÇÃO: 

• Rede Elétrica - 110 a 220 Vac - 50/60Hz 

• Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) 

• Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática 

• Uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente carregada 

• Tempo de recarga: 16h quando totalmente descarregada. 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

• Congelamento das formas de onda de ECG e SpO2 

• 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. 

• Ajuda "on-line” com 41 páginas na tela. 

• Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria. 

• Desligamento automático no caso de limite mínimo  

de carga de bateria. 

40. 4
2 

VENTILADOR PULMONAR ADULTO/ PEDIÁTRICO/NEONATAL 

Modos Operativos 

Adulto/Pediátrico 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

PRVC 

SIMV (VCV) + PSV 

SIMV (PCV) + PSV 

MMV + PSV 

PSV + VT Assegurado 

Pressão Bifásica (APRV+BIPAP) 

VNI 

Neonatal 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

SIMV (PCV) + PSV 

Fluxo Contínuo 

CPAP Nasal 

Alarmes 

Programáveis 

Pressão Máxima 

Pressão Mínima 

Volume min Expirado Máx. 

Volume min Expirado Mín. 

VT Expirado Máximo 

VT Expirado Mínimo 

Frequência Respiratória Màx 

Und.  02 
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Apneia 

PEEP 

FiO2 

Automáticos 

Ciclo Interrompido 

Relação I:E Invertida 

Queda de Energia 

Queda de Pressão de Ar/O2 

Bateria Baixa 

Configurações Especiais 

Calibração do Touch Screen. 

Fácil atualização do Firmware sem abrir o ventilador. 

Medições de gases com correções BTPS. 

Tempo de nebulização programável com compressão automática do fluxo inspiratório. 

100% Oxigênio até 20 min. com alarme silencioso de 30 seg. 

Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o 

equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente. 

Ajuste do volume do alarme. 

Compensação de altitude. 

Seleção de idioma. 

Interface Gráfica 

Tela de Configuração Inicial 

Seleção do Paciente 

Sexo 

Altura 

Cálculo Automático do Peso Teórico 

Nível de Ventilação por mL/kg 

Tipo de Via Aérea Artificial 

Tipo de Umidificação 

Prova de Linha 

Medição da Complacência do Circuito 

Função Último Paciente 

Visualização Operacional: 

Programação das variáveis ventilatórias. 

Barra gráfica de pressão. 

Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Volume / Pressão 

Fluxo / Volume 

Pressão / Fluxo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 2 

ETCO / Volume 

NEONATAL: até 3 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 

Fonte interna: Bateria  com 360 min. Autonomia. 
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Alimentação elétrica 110. 

41. 4
3 

BALANÇA DIGITAL ELETRO MECANICA ATÉ 1000KG  

DESCRIÇÃO  

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 (Com Coluna,  Rodas de Aço e Grade de Proteção) 

Aferida com Selo e Lacre INMETRO   

Capacidade: 1000kg 

Divisão: 200g 

Plataforma: 1.00 x 1.00m 

CARACTERISTICAS DA BALANÇA 

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 - Rodas de aço e grade de proteção p/ coluna; 

 - Pintura poliéster a pó na cor cinza; 

 - Estrutura em chapa de aço carbono 

 - Balança Eletrônica Com Redução Mecânica na plataforma 

 - Célula de carga na coluna, fácil manutenção e menor custo 

 - Maior Resistência para ambientes agressivos 

 - Altura de 1,35 m 

 - Aferida com Selo e Lacre INMETRO 

 - Fonte de Alimentação Automática 

 - Função TARA até 100% da Capacidade 

 

 CARACTERÍSTICAS INDICADOR DIGITAL 

- Interface serial RS – 232 para impressora específica ou computador 

- Digital em ABS resistente   

- Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos 

- Teclas de Zero, Tara e Imprime 

- Tempo de estabilização menor que 3 segundos 

- Busca automática de zero 

- Conversor A/D com 20.000 contagens internas 

- Tensão de alimentação: 110/220V  - Bivolt Automático 

 

 

Unid 

 

01 

42. 4
4
. 

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

DESCRIÇÃO:  

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

Equipamento para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos através de centrifugação em alta rotação 

Estrutura:  pendular com suspensão através de correntes sustentadas por três colunas f ixas ao  

piso,  220WTS.  

CARACTERISTICAS:  

Volume do cesto: 432 dm³ 

Diâmetro do cesto: 1000 mm 

Altura do cesto: 550 mm 

 

Unid 

 

02 
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Fator de carga: 1:4,3 

Potencia motor: 10 cv 

Dreno: 4" 

Corpo externo:  base robusta,  de a lta espessura,  em aço p intado em epóxi  de duplo componente.  

Cesto interno:  em chapa de aço inox idável  AISI  304 com perfurações estampadas de 7mm de 

diâmetro.  

Motor:  bl indado IP55,  próprio pa ra operação vert ical,  t r i fás ico e transmissão por polia  e  

correias.   

Tampo: tota lmente em aço inoxidável  e  de perfeita acomodação no tambor.  

 Comando:  acondic ionada em caixa elétrica para f ixação a parede.   

 Com Freio Pneumático.  

43. 4
5
. 

 SECADOR ELETRICO ROTATIVO 50KG 

Descrição: 

Secador Rotativo destinado à secagem de roupas. 

Estrutura montada em perfis de aço SAE 1020 rigidamente interligados por meio de solda contínua, proporcionando 

estabilidade total ao conjunto. 

Corpo externo construído em chapas de aço SAE 1020, tipo gabinete, revestido internamente com isolante térmico. 

Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura de acabamento em epóxi. 

Cesto: 

Cesto interno construído em chapa de aço inoxidável com perfurações. 

Eixo em aço SAE 1020 dimensionado para suportar os esforços e eventuais sobrecargas solicitadas durante a 

operação. 

Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, altamente resistente ao calor, com visor para permitir a visualização 

das roupas em movimento, possuindo sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto não 

estiver em movimento. 

Sistema de transmissão: 

Acionamento através de correias em “V”, polias segundo padrão ABNT e motor de indução trifásica para o cesto e 

exaustor. Este motor possui proteções elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

Câmara de Aquecimento: 

Formada por um conjunto de resistências elétricas tubulares blindadas para melhor dissipação de calor. 

Exaustor com rotor em alumínio para retirada do ar saturado do interior do cesto, com filtro para retenção de felpas e 

caixa para limpeza dos resíduos. 

Comandos: 

Painel de operações constituído pelos seguintes comandos: 

Controlador eletrônico para controle de tempo e temperatura. 

Botão liga/desliga ciclo. 

Botão para rearme do sistema de segurança (reset manual). 

Botão de emergência. 

Sinaleiro para indicação de aquecimento ligado. 

Alarme sonoro para término do processo. 

Tensão: 220/380 V 

Und 02 

44. 4
6
. 

SELADORA PEDAL PARA TNT P500 SELADORA PARA TNT, sela e corta;com tempo de resfriamento;  

acessório: bandeja 

dados técnicos: área de selagem: 500mm voltagem: 110/220v estrutura: tubo retangular 30 x 20mm peso 

Und 02 
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(aproximado): 17kg dimensões :altura: 1100mm, largura: 550mm,profundidade: 300mm 

45. 4
7
. 

BALANÇA DE PRECISÃO Balança digital - com capacidade máxima de até 2.000g. Visor de no mínimo de 4 dígitos 

resolução de 1 grama, precisão de +/- 0,2%, taxa de amostragem 0,8s. Função de tara. Proposta com catálogo 

completo que comprovem a características técnicas. Deve acompanhar manual de usuário e técnico, tensão de 

alimentação de 110/220 volts 50/60hz. Caso a alimentação seja por bateria ou pilhas, estes devem acompanhar o 

produto. Deve acompanhar certificado de calibração. 

Und 02 

46. 4
8
. 

ESTERILIZADOR A VAPOR - HOSPITALAR BARREIRA  -2 PORTAS GUILHOTINA  

Esterilizador destinado a atender os mais criteriosos parâmetros de esterilização e parâmetros normativos de 

fabricação e segurança, podendo esterilizar e secar materiais de densidade como campos e roupas cirúrgicas, 

instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, líquidos em frascos abertos, com 

programa específico para teste Bowie & Dick e Leak Test.   

PROGRAMAÇÃO ACESSÍVEL AO USUÁRIO: Parâmetros configuráveis pelo usuário através da interface do comando 

com utilização de senha. 

Porta: dupla em barreira tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento automático e ausência de esforço 

físico.  

 

CÂMARA: Construída em dupla parede com isolamento em Bidim. 

Tubulação: tubulação existente soldada na câmara, em aço inoxidável AISI 316. 

Hermeticidade: hospitalar desmontável, facilitando o tráfego em corredores com dimensões reduzidas durante o 

processo de transporte e instalação. 

Validação: validável conforme procedimentos da Norma NBR ISO 17665-1. 

 

DIMENSÕES DA CÂMARA MM 

(c x l x a) 408 x 408 x 1285  

Volume útil (I) 213  

Volume total  292  

Número de cestos ISO  4  

Dimensões Externas cm (c x l x a) 158,5 x 92,0x 171,0  

Embalagem cm (c x l x a) 187,5x 109,3 x 206,6 

Volume (m3) 3,85  

Calor Liberado (BTU) 1500  

PAINEL DE COMANDO: Disposto em altura que facilita visualização e operação do lado de carregamento do 

esterilizador, contendo a interface do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do 

esterilizador, botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, manômetro para 

acompanhamento da pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras estáveis e botão de 

emergência. 

 

COMANDO ELETRÔNICO: automático, microprocessado com tela touch screen colorida de 4,3” que permite a 

completa parametrização das fases do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, com a 

possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e parametrização. 

 

PORTAS: Tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento automático através do painel seletor no painel de 

comando. Possui movimentação das portas pela ação de um cilindro pneumático sem contrapeso, com dispositivo 

antiesmagamento (opcional) e com esforço de fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa 

de aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço 

estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de rocha livre de asbestos e cloretos que garante 

temperatura externa da porta inferior a 50oC, e superfície externa em chapa de aço carbono com proteção 

Und. 01 
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anticorrosiva e pintura. Opcionalmente, em chapa de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. 

SEGURANÇA 

· Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada; 

· Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada; 

· Válvula de segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm2 com dispositivo de limpeza e verificação de 

funcionamento; 

· Início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na linha de suprimento;  

· Sistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho calibrada, para proteção do operador; 

· Impossibilidade de abertura das portas após o 

início do ciclo e na presença de pressão de vapor na 

· Impossibilidade de abertura simultânea das duas portas pelo operador   

· Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da temperatura definida para o ciclo na câmara interna; 

· Termostato de segurança para proteção das resistências elétricas; 

· Rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o travamento das portas e a liberação da pressão de 

vapor da câmara interna; 

· Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar comprimido; 

· Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do esterilizador e despressurização da câmara de 

esterilização. 

· Trava pneumática que empede a abertura da porta quando o esterilizador está em funcionamento. 

IMPRESSORA: instalada no painel frontal do esterilizador, a impressora permite a documentação do processo com 

registros da hora de início do processo, dados de tempo, temperatura e pressão da câmara interna durante o processo 

de esterilização, início do ciclo, fases do ciclo, início e término da fase de exposição e indicação de local para 

assinatura do operador e supervisor da unidade. A impressora é constituída de um corpo em plástico e tampa que 

recobre a bobina de papel. É dotada de um mecanismo de impressão térmico e utiliza bobina de papel de 58 mm de 

largura, para impressão.  

Tensão 220v 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Cavalete de agua, sistema osmose reversa, 02 Carrinhos de Movimentação de Carga, confeccionados em Aço 

Inoxidável; o 01 Rack de Carga de duplo andar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI 316, sendo o andar superior com 

piso removível; 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, para carregamento completo 

do Rack de Carga; 50 Bobinas de Papel para Impressora; e Demais acessórios necessários para o completo 

funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo o serviço de instalação do 

equipamento no local indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o equipamento, sem ônus para o 

município. 

47. 4
9
. 

 LAVADORA ULTRASSÔNICA/ REPROCESSADOR ULTRASSÔNICO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 · Gabinete construído em aço inox AISI-304, escovado.  

· Cuba: Construída em aço inoxidável AISI 304, com cantos arredondados e acabamento polido sanitario.  

· Tampo: construído com uma tampa em aço inoxidável AISI 304 (opcionalmente em AISI 316). A vedação da tampa se 

dá através de guarnição em pura borracha de silicone e sua articulação e restringida por um sistema de pistão.  

Dotada de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não causando riscos ao operador. 

 · Comando isolado do sistema de geração de ultrassom que evita a interferência na comunicação. 

 · Duas tampas removíveis para manutenção, sendo uma dianteira e outra traseira, e uma tampa lateral basculante 

 

Und  
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que da acesso ao quadro elétrico. 

 · Suportado em pés niveladores.  

· Dotado de sistema de drenagem automática. 

 · Conexão para entrada de água filtrada e purificada em conformidade com a RDC Nº 15 Art. 68. 

 · Dotado de ladrão localizado na parte superior traseira da cuba. 

 · Cesto interno dotado de dez bicos adaptadores com engates rápidos.  

· Copo adaptador para cada tipo de canulado, podendo o diâmetro do engate da tampa variar entre 1 e 10 mm. 

 

SEGURANÇA 

· Dotado de sistema de controle de níveis, onde o nível baixo protege a resistência e os transdutores; 

· Termostato de segurança da resistência com rearme manual que impede o acionamento da resistência no caso de 

uma sobre temperatura; 

· Botão de emergência no painel frontal, para eventuais falhas em outro dispositivo de segurança; 

· Sensor indutivo de fechamento da tampa que, impede o inicio do ciclo com a tampa aberta, evitando possíveis 

queimaduras ou contato com a solução de limpeza. 

 

DADOS TÉCNICOS 

Água Filtrada (fria) (f1) 

Consumo médio (l/ciclo) 125  

Pressão (bar) 0,2 a 0,5  

Conexão (Ø) 3/4”  

Esgoto Dreno (i) Ø 3/4”  

Eletricidade Tensão (V) 220  

Potência (kW) 6,0  

Consumo médio (kW/ciclo) 3,0  

Freqüência (Hz) 50/60  

Corrente (A) <30  

Cuba única Dimensões L x C x A (cm) 30x70x20  

Capacidade (litros) 42  

Número de cestos 01  

Dimensões externas  L x C x A (cm) 50x100x48,4  

Líquido (Kg) 92  

Bruto (Kg) 122  

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS e INSUMOS:  

01 Cesto confeccionado em AÇO AISI 304 aramado, dotado de 4 pés para contato com o findo da cuba, que é utilizada 

para propagação das ondas ultrassônicas. Duas alças embutidas, garantindo uma maior área efetiva para limpeza. 

Dimensões (milimetros): 680 x 270 x 220. 

100 Indicadores de limpeza nível 1 - L1 cor amarelo para validação e acompanhamento dos processos de limpeza por 

ultrassom, indicado para detergente enzimático. 

100 Indicadores de limpeza nível 2 - L2 cor verde para validação e acompanhamento dos processos de limpeza por 

ultrassom, indicado para detergente alcalino.   

50 litros de detergente enzimático para lavadora ultrassônica. 

50 litros de detergente alcalino para lavadora ultrassônica. 
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OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo o serviço de instalação do 

equipamento no local indicado, sem ônus para o município. 

 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o equipamento, sem ônus para o 

município. 

 

48. 5
0
. 

 LAVADORA TERMODESINFECTORA E SECADORA  COM DUAS PORTAS PARA INSTALAÇÃO EM BARREIRA 

 

Equipamento totalmente em aço inox . 

• Capacidade máxima de 290 litros 

• Porta em vidro para visualização e acompanhamento do processo de limpeza 

• Carregamento fácil do equipamento, com porta deslizante. 

• Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais e cobrindo toda 

a área de limpeza 

• Possui 12 programações, sendo 6 pré-programadas e 6 abertas para 

programação do usuário. 

• Volume de água consumido por fase: máximo 30 litros 

• Dimensões máximas externas: (LxAxP) 0,95 x 1,74 x 0,74m; 

• Rack para 8 cestos DIN. 

• Visor: Touchscreen Colorido, que permite o acompanhamento do ciclo; 

• Impressora para documentação do processo; 

• Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta 

de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; 

• Trava Porta: Elétrico; 

• Possui 2 entradas de água: 

- Entrada de água fria 

- Entrada de água desminerizada. 

• Bombas dosadoras: 1 para controle de injeção de soluções. 

• Alimentação: 220Vac  

• Temperatura da Água: 80 a 93ºC 

• Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo, 

garantindo o processo de secagem por completo. 

• Ciclos com período de duração entre 1 e 30 minutos. 

• Sistema de segurança ante esmagamento; 

• Iluminação Interna da câmara. 

• Atende a norma internacional ISO 15883 

• Atende a norma da Anvisa RDC 15 

• Produzido dentro das normas 

ISO 9001 e BPF 

 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Sistema osmose reversa com capacidade para filtragem de 35 litros por hora, com reservatório com capacidade de 50 

 

 Und  
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litros, 02 Carrinhos de Movimentação de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável, 50 Bobinas de Papel compatível 

com a Impressora, 01 Filtro FSF é destinado à super filtragem de água para enxágue de materiais após o reprocesso. 

Além disso possui 03 estágios, sendo eles de polipropileno, carvão ativado e resina catiônica. e Demais acessórios 

necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo o serviço de instalação do 

equipamento no local indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o equipamento, sem ônus para o 

município. 

 

49. 5
1
. 

AUTOCLAVE BAIXA TEMPERATURA /ESTERILIZADOR A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

COMANDO  

Comando: controlador micro processado dedicado, tipo CLP industrial, com rotinas de auto testes, auto diagnóstico e 

supervisão, controla a dosagem do agente esterilizante no início do ciclo e permite o acompanhamento das fases do 

processo, do alcance dos parâmetros programados – tempo, temperatura e pressão  e da ocorrência de falhas, através 

de leitura direta no mostrador digital tipo IHM, dotado de tela Touch Screen de 10”. 

CONSTRUÇÃO  

Câmara de esterilização: em formato cilíndrico construída em aço inoxidável AISI-316L com superfície polida, 

espessura de 12,5 mm, conexões do tipo flanges para vácuo no padrão ISO-KF, testada com pressão hidrostática de 

acordo com a ASME VIII. Externamente revestida com chapa de alumínio sobre isolamento em manta de borracha 

ante chama e poliuretano Estrutura: em aço SAE 1020 com proteção anticorrosiva e pés reguláveis para nivelamento.  

Portas: equipamento com duas portas de acionamento manual e abertura lateral, com vedação por guarnição de 

silicone, internamente construída em alumínio 5083 com 12,5 mm de espessura e acabamento externo em aço 

inoxidável AISI-304 escovado. Acabamento: frontal, de fundo e laterais em chapa de aço inoxidável. Tubulações e 

válvulas: tubulações em aço inoxidável AISI-304 e alumínio anodizado. Conexões por abraçadeiras metálicas, com 

anéis de vedação (0’ring) em Viton, para evitar falsas entradas de ar. 

SEGURANÇA 

 O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança: · Aviso sonoro e visual para sinalização de final de ciclo; · 

Sistema de monitoramento por RFid do agente esterilizante, utilizado no equipamento garantindo maior 

rastreabilidade e segurança para o processo; · Liberação apenas de oxigênio gasoso e vapor de água, substâncias 

inócuas para a saúde e o meio ambiente. 

DADOS TÉCNICOS  

Porta Quantidade 2 

Bomba de Vácuo Vazão (m³/h) 35 

Vácuo (mTorr) 20 20 20 20 

Conexão (Ø) DN - Diâmetro Nominal DN25 

Tensão (V) 220 

Frequência (Hz) 50 / 60 

Eletricidade Tensão (V) 220  

Frequência (Hz) 50 / 60 

Potência (kW) 5 Corrente (A) 20 Condutores (3 x mm²) 2,5 

Disjuntor (A) 20  

Câmara Dimensões (cm) 61,0 x 80 

Volume da câmara (l) 234 

Volume útil da câmara (l) 205 

Número de cestos 4 

Dimensões externas do equipamento (LxAxP) cm 83 x 160 x 90 

Und. 01 



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           43 

Processo Nº 37013/2018 

Ass.: _______ Fls. 43 

 
Peso Líquido (Kg) 530 

Bruto (Kg) 610 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:  

 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, para Carregamento completo da Câmara de 

Esterilização;  

 01 KIT de Insumos de Peróxido de Hidrogênio para no mínimo 300 ciclos de esterilização, podendo este ser fornecido 

sob demanda caso estes insumos possuam prazo de validade curto (inferior a 01 ano);  

100 Bobinas de Papel para Impressora ou 10 Fitas de Impressão para Impressora (caso seja Impressora Matricial);  

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações 

supracitadas.  

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo o serviço de instalação do 

equipamento no local indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o equipamento, sem ônus para o 

município. 

 

9- DA INSTALAÇÃO 

9.1.1  A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela montagem, colocação dos 

mesmos no local destinado para instalação, incluindo todo o serviço de instalação, sem ônus para o 

município. 

 

10- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 O prazo de garantia quanto aos serviços de instalação correspondente aos itens 46, 47, 48, 49, será de 

no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo. 

10.2 Durante o prazo de vigência da garantia dos equipamentos, os que necessitarem de assistência técnica, 

incluindo a substituição de peças, a mesma será prestada pela contratada, sem ônus para a contratante. 

10.3 A assistência técnica durante o período de garantia, deverá ser prestada pela licitante, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação da contratante, no local de instalação dos equipamentos.  

10.4 A assistência técnica será com a cobertura de todos os itens descritos em proposta, incluindo instalação, 

desinstalação de peças, mão de obra e deslocamentos de técnicos ou remoção de equipamento. 

 

11-DA VISTORIA TÉCNICA 

11.1 Durante o prazo de elaboração de propostas, ficará disponível o local onde serão instalados os itens 46, 

47, 48, 49, para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento dos locais e das 

dependências onde será executado os serviços, da natureza, da área e das condições de sua execução. 
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11.2 Faculta-se ao licitante agendar vistoria prévia ao local dos serviços, no horário das 9 às 12h e das 14 às 

17h, até o último dia útil anterior à abertura da licitação, com servidor designado pela Secretaria de Saúde, 

mediante prévio agendamento. A visita técnica deverá ser efetuada por um profissional da empresa com 

conhecimento do objeto da licitação. 

11.3 Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do 

local, da área, ou da infraestrutura existente para se opor à manutenção dos termos e das condições de sua 

proposta. 

 

12– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

12.1 Entregar os objetos no local determinado no Termo de Referência, e os equipamentos que necessitarem 

de instalação, será de responsabilidade da empresa, sem ônus para o município.  

12.2 Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução; 

12.3 Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de 

empenho; 

12.4 Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem 

como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto;  

12.5 Substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a 

devida utilização; 

12.6 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais 

empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o 

atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;  

12.7 Entregar os objetos com o prazo de garantia igual ou superior ao estabelecido pela empresa fabricante, 

cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto pela contratante.  

12.8 Entregar os objetos acompanhados dos termos de garantia e de assistência técnica emitidos pelo 

fabricante 

12.9 Os equipamentos que necessitam de treinamento para serem operados, será de responsabilidade da 

empresa, sem ônus para o município. 

 

13– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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13.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto do presente Edital. 

 

13.2 Efetuar o pagamento relativo ao objeto licitado e cuja nota fiscal/fatura discriminativa seja devidamente 

atestada por 02 (dois) funcionários do setor próprio. 

 

13.3 Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

14- DAS SANÇÕES: 

14.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SESAU, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, no caso de Registro de Preços, por atrasos injustificados ou 

negligência na entrega dos produtos e na prestação dos serviços; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a administração pelos 

prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

Araruama, 08 de novembro de 2018. 

 

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

PAULO C. F. DOS SANTOS 

Mat. 9950400 -  Resp.p/ elab.T. R.
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ANEXO  II 

(CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP N°067/2019 

 

Prezados Senhores, 

Credenciamos  o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade ...................., cédula de identidade 

n°........................, emitido pelo.................., para em nome da ............ (nome da empresa) .........., 

participar do Pregão Presencial sob referência podendo, para tanto juntar e apresentar documentos, 

apresentar  propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar a 

direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o edital. 

 

___________________ ___/___/____ 
              (Local e data) 

 

 

__________________________________________ 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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A N E X O III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº. 067/2019 - SESAU 

 

A Empresa______________, inscrita no CNPJ/MF nº.________, estabelecida na _______________, 

vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial SRP n°. 

067/2019, Processo n° 37013/2018, cujo objeto é a “aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos 

Hospitalares, incluindo a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo de 

Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, pelo 

período de 12 (doze) meses”, pelo Sistema de Registro de Preço. 

ITENS ESPECIFICAÇÕES UND QTD. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 Aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, incluindo 

a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo 

de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital 

Municipal Drª Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”, pelo 

Sistema de Registro de Preço. 

     

1.  ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150)  

Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 

100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, 

estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com 

sapata de nivelamento em polipropileno injetado. 

Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, 

Capacidade de peso por prateleira 120 kg,  Comprimento 1 m, Largura 50 

cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas 

de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos1 ¹/² '' 

(uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg. 

Und 24    

2.  ESTANTES DE AÇO INOX COM PRATELEIRA PERFURADA. 

Estante para guarda de material esterilizado com as seguintes 

características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, 

quatro prateleiras intermediárias com capacidade mínima de 280KG do 

tipo chapa de aço inoxidável perfurada, no mínimo, 1mm de espessura e 

dobras rebatidas. Deve possuir quatro rodízios giratórios de no mínimo 

100 milímetros de diâmetro sendo dois com travas de fácil acionamento. 

Dimensões (AxLxP): mínimo de 180x100x500. 

Und 08 

 

   

3.  ESTANTE AÇO INOX COM RODIZIOS 

Estante em aço inox, gradeada, medindo C: 1.10x L: 0,50 x Al:1,75 cm, com 

4 prateleiras com capacidade mínima de 100KG, com rodízios de no 

mínimo 4 polegadas. 

Und 08    

4.  ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO.  

 Estrutura em tubo de aço inox 304, ganchos para acomodação de 

dezesseis cestos de 540 x 360 x 195mm e quatro rodízios de 4”. 

Dimensões: 1160 x 800 x 1600mm (C x L x A). 

Und 02    

5.  HAMPER AÇO INOXIDÁVEL  

Fabricado em estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável; Possui 

acabamento polido;  Equipado com base dotada de 03 rodízios de 02” com 

revestimento emborrachado; Dimensões:  Diâmetro: 470 m x Altura: 820 

mm; 

Und 05    

6.  MESA EM AÇO INOX 304  

CARACTERISTICAS: DIMENSÕES 1100x700x850 ( CxLxA) mm. Com 

Und 10    
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Prateleira inferior perfurada, Pernas em tubo Ø 1 1/2", Pés niveladores 

sem rodízios. 

7.  PRATELEIRA LISA DE INOX  

PRATELEIRA LISA (PARA FIXAÇÃO NA PAREDE) Dimensões aproximadas: 

Comprimento: 1.500 mm Largura: 400 mm Lisa - Confeccionada em aço 

ínox 304 escovados. Fixadas na parede por mão francesa em Inox. 

Acompanha buchas e parafusos para fixação 

Und  

16 

   

8.  BANCO ANATÔMICO INOX 

Banco giratório, material aço inoxidável, tipo de assento giratório e altura 

regulável, acabamento do assento estofado, revestido em 

courvim,BRANCO, tipo de pés fixo com ponteira de borracha. 

Und 06    

9.  BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA  

TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL 

DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700 MM, sem 

rodízios.   

Und 12    

10.  MESA INOX LISA  

Mesa confeccionada em inox lisa, aisi 304, medindo L: 90x C: 70x A: 85 e 

prateleira inferior, sem rodízios 

Und 10    

11.  MÊSA DE CABECEIRA FIBERGLASS  

Mesa de Cabeceira confeccionada em fiberglass (fibra de vidro) sendo a 

gaveta e porta confeccionada em Arvoplac,  cor predominante branco, 

com 04 rodízios. 

DIMENSÕES: Comp.: 500mm; Larg.: 420mm; Alt.: 850mm 

Und 15    

12.  MESA DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL EM EPOXI COM RODÍZIOS  

 Sua estrutura é fabricada em aço com pintura em epóxi.  

 Superfície da mesa de refeição fabricada em MDF, em cor branca.  

 Possui 4 rodinhas, que facilitam o deslocamento da mesa de refeição. 

 Altura regulável através de manivela. 

Comprimento: 66cm ; Largura: 45cm; Altura máxima: 120cm; Altura 

mínima: 85cm 

Und 15    

13.  MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, 

Dotada de 4  rodízios de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e 

prateleira confeccionada em aço inoxidável, dimensões aproximada: 

Larg:50 x Comp: 90 x Alt:80 cm. 

Und 05    

14.  ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX 

Escadinha para leito hospitalar com piso em chapa de aço inox dobrada, 

revestido em borracha antiderrapante, com cantoneiras de aço inoxidável, 

pés com ponteiras de borracha. 

DIMENSSÕES APROXIMADAS: Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 

35cm; Largura do degrau 15 cm. 

Und 30    

15.  CAMA PARA PARTO PPP MANUAL  

Cama Hospitalar PPP; 

· Estrutura do leito construída em tubo retangular 50X30X1,20mm em aço 

carbono. 

· Movimentos: Elevação Dorsal 

· Base tubular 50 x 30 x 1,20 mm de aço carbono com pés recuados; 

· Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura com dobras 

de resistência; 

· Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta 

resistência; 

Und  

03 
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· Dispostas na cabeceira e peseira; 

· Grades com sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo 

leito; 

· Facilita a transferência do paciente; 

· Sistema de segurança trava e destrava composto por pino mola; 

· Cabeceira removível em polietileno. injetado ABS termoplástico de alta 

resistência; 

· Suporte móvel reforçado para apoio dos pé com engate fácil, tonando se 

mais Prático e seguro; 

· Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para 

permitir que fique disposto na posição vertical quando fora de uso; 

· Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade; 

·· Braços laterais de esforço rebatíveis; 

· Arco de sustentação removível; 

· Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis; 

· Possibilitam o posicionamento confortável da parturiente; 

· Revestidos em PU integral-SKIN;· Macios;· Confortáveis;· Altamente 

resistentes. 

Dimensões da cama:· Capacidade máxima: 150 kg;· Dimensões: 2010x800 

mm;  

· Altura da cama: 640 mm; 

16.  BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM BACIA DE ALUMINIO 

Banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com  Poli Etileno de 

Media Densidade PEMD, capacidade de suportar no mínimo 200 kg; - 

design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para 

visualização total do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar 

limpeza; - acompanha bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta; 

Garantia 01 ano.  

Und 1    

17.  ESPALDAR  BARRA DE LING SEM REGULAGEM  MADEIRA, 

 2,24X0,90X0,46(CXLXA), fabricado em madeira de lei envernizada. 

Und  

1 

   

18.  MESA MAYO  

Estrutura em aço inoxidável 304, polido, com tubo redondo de 1” x 

1,20mm. bandeja em chapa de aço inox 304, polido de 0,6mm, dimensões 

da bandeja: c=50cm l=34cm a= 4cm. altura regulável por manípulo. 4 

rodízios em gel de 50mm. dimensões: c=49cm l= 33cm a= 87cm 125cm 

Und 12    

19.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

Und 02    
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da tampa): 1.040 mm. 

COR VERMELHO 

20.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

da tampa): 1.040 mm. 

COR BRANCO 

Und 02    

21.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

da tampa): 1.040 mm. 

COR VERDE 

Und 02    

22.  CARRO TÉRMICO PARA REFEIÇÕES FECHADO Construído em aço inox 

padrão AISI 304 liga 18-8 escovado; Dotado de 02 portas em aço inox com 

trincos; Dotado de identificação por gravação química (para facilitar a 

higienização), constando modelo, ano de fabricação, número de série, data 

e telefone SAC para assistência técnica,  Estrutura reforçada, montada 

sobre 06 rodízios, sendo 02 fixos e 04 giratórios sem freio de 6 polegadas, 

com rodas maciças macias, Puxador em tubo de aço inox com diâmetro de 

1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e dirigibilidade, Possui 20 

pares de cantoneiras internas, que acomodam os produtos para que não 

fiquem soltos criando barulhos desnecessários, Possui para-choque de 

proteção na cor cinza em toda a volta, ESPECIFICAÇÕES: A altura da 

primeira prateleira é de 18 cm e entre as demais é de 9,5 , Dimensões em 

cm: 128 alt. X 56,5 larg. X 90 comp., Capacidade: 44 SP 05; 44 PR 01 ou 22 

BJ 07; com lixeira na base do timão. 

Und 01    

23.  BANHO MARIA Fabricado em chapa de aço carbono com tratamento anti-

corrosivo, sendo parte externa em pintura epoxi, cuba sem emendas ou 

soldas em aço inox. Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. 

Controlador de temperatura digital. 

Und 01    
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ESPECIFICAÇÕES: 

Banho Maria Digital para uso universal.Controle de temperatura através 

de controlador digital. 

Temperatura de trabalho + 5°C até 100°CConstruída em aço carbono com 

tratamento químico anti-corrosão. Cuba em aço inox estampada sem 

emendas ou soldas. Pintura interna em tinta cor alumínio resistente à 

600°C. 

Isolação térmica em manta de lã de vidro. Dreno lateral. 

Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. 

Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. 

Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla isolação. 

Chave Geral Voltagem: 110v /220v  Garantia de 12 meses. 

Medidas internas: 50x30x15 

Capacidade: 09 litros 

Potência: 1500 

24. 2
6
. 

BALANÇA NEONATAL E PEDIÁTRICA DIGITAL COM FUNÇÃO INGESTÃO DE 

LEITE MATERNO  

Capacidade:20 kg  

Graduação: 10 g 20 g  

Dimensões (LxAxP):552 x 156 x 341 mm  

Dimensões/bandeja (LxAxP):525 x 80 x 250 mm  

Dimensões/plataforma (LxAxP):280 x 65 x 250 mm  

Peso: 2,5 kg 

Alimentação: 4 Pilhas AAA 

Funções: TARA, BMIF, ESTAB  

Unid 01    

25. 2
7
. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 

Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na 

faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 

8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta 

resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; 

Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. 

 

Unid 

 

03 

   

26. 2
8
. 

OXÍMETRO DE PULSO 

Com baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 

90 a 250 Vac, Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências.  

 SpO2:  Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores 

medidos de SpO2 e pulso,  Faixa de medida: 0 a 100%,  Precisão: 50 a 69% 

±3%, 70 a 100% ±2% 

DISPLAY E INDICADORES:  Controle digital do brilho, Display de led para 

SpO2 e pulso,  Indicação de bateria fraca, Indicação ligado, bateria 

carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. 

 PULSO:  Bip de pulso: 7 níveis,  Faixa de medidas: 30 a 254 bpm, Precisão: 

30 a 254 bpm - ± 2%. 

 SOM:  3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor,  Controle digital 

e independentes para alarmes e bip de pulso. 

 ACESSÓRIOS: 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm) 

• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 

• 1 Manual do usuário 

• 1 Certificado de garantia 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m) 

Unid 04    
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• 1 Sensor de orelha 

• 1 Sensor  neonatal  

• 1 Sensor  infantil  

27. 2
9
. 

MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO  

 Características: 

- Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíaco 

fetal; 

- Portátil, compacto e de fácil manuseio;  

- Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: 

bradicardia, taquicardia e toco; 

- Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; 

- Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; 

- Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; 

- Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; 

- Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; 

- Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; 

- Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos 

como computador ou notebook; 

- Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do 

monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto 

e relatório para futura conferência; 

- Faz impressão em papel A4; 

- Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac – 50/60 Hz; 

- Peso Líquido: 4,2 Kg; 

- Dimensões: (L. P. A.) 237mm x 284mm x 115mm . 

 

Unid 

 

01 

   

28. 3
0
. 

DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA DIGITAL  

Gabinete confeccionado em poliestireno de auto impacto, auto brilho e 

antioxidante Display numérico digital. 

Led indicadora de equipamento ligado. 

Faixa de medida do Bcf de 50 a 240 batidas por minuto. 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. 

Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. 

Filtro minimizador de interferências durante a utilização. 

Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. 

Alta sensibilidade para ausculta coletiva. 

Saída para fone de ouvido ou gravador de som. 

Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. 

Ciclagem de 6.000 a 60.000. 

Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. 

Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 

Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. 

Led indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 

Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 

50/60 Hz. 

Acompanha frasco de gel para contato. 

Dimensões: (L. P .A.) 200 x 210 x 95mm. 

Unid 01    
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Peso líquido: 1,3 kg. 

29. 3
1
. 

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL   

Três refletores de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos. 

Intensidade da iluminação de 45.000 lux. 

01 cúpula com 03 bulbos, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W,  luz fria, 

branca e uniforme. 

Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, 

auto-clavável, . 

Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas para travamento.  

Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando ao 

usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 

110V/220v. 

Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m. 

Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, 

automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência 

alimentado pela bateria interna. 

Bateria recarregável ao conectar o foco á rede elétrica. 

Acompanha bateria com gel hospitalar. 

Unid 03    

30. 3
2
. 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS: 

 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e 

controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação 

ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados 

independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, 

flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cápsulas 

deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 

1 metro a partir do piso (altura de mesa cirúrgica) com o foco 

perpendiculçar à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das 

cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, 

sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na 

posição em que foi colocada; Sistema de sustentação leve, facilitando o 

movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser 

adotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz 

corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de cores 

deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maior; A 

intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 

100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo 

deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema 

eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço 

da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização 

e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema 

eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente 

retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste 

pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; 

Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das 

cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor 

voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura 

sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 

30.000 horas ou maior, tensão de alimentação 110v. 

Unid 04    

31. 3
3
. 

INCUBADORA DE TRANSPORTE  

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a 

sua superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e 

garantir a visualização sobre o paciente. Base em material plástico de 

engenharia, garantindo leveza e durabilidade. • Para-choque circundante 

que protege todo o perímetro da incubadora. • Ampla porta de acesso 

Unid 01    
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frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. • Três 

portinholas de acesso para as mãos, com guarnições atóxicas e punhos 

elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia 

para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do 

leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de 

intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o 

corpo do paciente. • Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base 

da incubadora, em compartimento aberto que evita o acúmulo de gases 

em caso de vazamento. • Possibilidade de rápida retirada e instalação 

manual dos cilindros, sem necessidade de ferramentas. • Entrada de 

oxigênio com capacidade de concentração adequada na câmara do 

paciente para garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem 

desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação auxiliar anti-

ofuscante com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • 

Umidificação através de espuma sob o leito. • Controles 

microprocessados. • Sistema de auto-teste das funções e alarmes 

audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta 

temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC 

em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas 

menores que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia, 

baixa tensão das baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de 

aquecimento. • Indicação da carga das baterias de 12 V. • Indicadores do 

modo de alimentação elétrica AC/DC. • Indicação da temperatura do ar, da 

pele e das temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para 

visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade. • Ajuste das 

temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do 

último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com 

duas baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo, quatro horas. 

• Carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente 

durante a carga. • Possibilidade de alimentação através de conector de 

acendedor de cigarros. • Medidas externas máximas: largura 60 cm x 

comprimento 110 cm. • Alimentação 110V, Acompanha: • Carro de 

transporte com altura ajustável em três posições, com estrutura em 

material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com 

amortecedores e rodízios de 6 polegadas de diâmetro para diminuir a 

trepidação no transporte. • Cilindro tamanho “E” para oxigênio com 

válvula redutora e manômetro; • Cilindro tamanho “E” para ar comprimido 

com válvula redutora e manômetro. • Suporte de soro e ampla prateleira 

em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de suporte 

para no mínimo 10 Kg. 

32. 3
4
. 

INCUBADORA  

DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL 

Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de 

servo controle térmico infantil, sistema de umidificação servo ativo, 

display gráfico com curvas de tendência; 

Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém 

nascidos de risco em hospitais e maternidades. 

O Equipamento deverá estar registrado na ANVISA e, fabricado de acordo 

com as Boas Práticas de fabricação  -  ANVISA e ISO 13485: 2003 e 

certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 

de maio de 2007 e as normas técnicas. 

Sistema de circulação de ar destinado + uniformização da temperatura 

interna, evitando o acúmulo de dióxido de carbono no compartimento do 

RN; 

Baixo nível de ruído interno (<50 dBA); 

Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte. 

CÚPULA 

Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões 

Unid 01    
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amplas oferecendo praticidade de operação; 

Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que 

permite a formação de uma leve pressão positiva; 

5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 

localizadas na parte frontal, 2 localizadas na traseira e 1 localizada na 

lateral direita; 

1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral 

esquerda da cúpula para passagem de tubos; 

Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável; 

Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, 

possibilitando o deslocamento externo do leito; 

Quatro aberturas (Oito com porta traseira)  com vedações flexíveis para 

passagem de tubos, cabos, sondas, etc. sem oclusão; Trava de segurança 

para cúpula aberta, posicionada na lateral direita; Guarnição, construída 

em material atóxico, localizada sob a cúpula para vedação e 

amortecimento; Uma abertura com tampa para nebulizador. 

LEITO DO RECÉM NASCIDO 

Deslocamento externo através de trilhos com travas de segurança para 

final de curso;  Mecanismo de  inclinação do leito com acionamento 

através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em 

trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem 

necessidade de abertura da cúpula; 

Colchão em espuma de densidade adequada ao conforto do paciente com 

capa em material atóxico e auto-extinguível, de fácil limpeza e 

desinfecção. Bandeja para colchão em material plástico atóxico e 

transparente ao raio X, permitindo o procedimento de raio X sem remover 

o pequeno paciente. 

CORPO 

Construído externamente em aço carbono (também com opção em 

alumínio) com tratamento anticorrosão; 

Construção interna em alumínio fundido(não-ferroso);  Acabamento 

pintura  em epóxi. Isento de cantos vivos, facilitando os procedimentos de 

limpeza e desinfecção. 

CONTROLE DE AQUECIMENTO 

Sistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, que 

permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR. Possui 

resistência tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande 

área para troca de calor e alta durabilidade. Sensor eletrônico de precisão 

para monitoração e controle da temperatura do AR. Controle de potencia 

da resistência proporcional ao valor programado  para ar ou RN. 

Sistema de segurança para interrupção automática do aquecimento para 

condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do 

ar. 

CONTROLE DE UMIDADE  

Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste 

preciso da umidade relativa do ar através da evaporação da água. Possui 

reservatório removível com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico 

de umidade e visor de nível de água. Indicação simultânea para umidade 

desejada e real no display do painel de controle. Sensor eletrônico para 

monitoração da concentração da umidade relativa. 

SENSORES 

Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de 

sobreaquecimento. 

Sensor eletrônico digital para umidade. Sensor principal para temperatura 

do RN. Sensor de temperatura auxiliar. 

TECLAS 

Bloqueio de teclado, Liga/Desliga, Aumento de temperatura desejada, 

Redução de temperatura desejada 

Aumento de parâmetros (umidade), Redução de parâmetros (umidade), 

Inibição de alarme sonoro, Seleção modo AR / RN, Gráfico de tendência, 
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Liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (ate 39,0°C para 

modo AR e 37,0°C para modo RN) 

 

PARÂMETROS INDICADOS 

Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temperatura do 

ar .Temperatura do RN . Temperatura desejada 

Temperatura auxiliar. Data e hora. Gráficos de tendência para as últimas 

60 horas de todos os parâmetros indicados 

 

INDICADORES LUMINOSOS 

Equipamento energizado 

Alarme acionado 

Potencia de aquecimento 

Temperatura selecionada >37°C 

Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle) 

Teclado bloqueado 

Falta de energia 

Alarme acionado extra, localizado na parte superior da incubadora, 

facilitando a identificação de acionamento de alarme, indenpendente da 

posição do equipamento.  

 

ALARMES AUDIOVISUAIS 

Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável 

Sensor de pele desconectado 

Falta de circulação do ar 

Falha no sistema 

Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN 

Hipotermia e Hipertermia para RN  

Temperatura do ar alta / baixa  

Reservatório aberto 

Sobreaquecimento 

Nível baixo de água 

Umidade alta 

Umidade baixa 

Falha no sensor de umidade 

 

ENTRADA DE GASES 

Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, 

que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o 

aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a 

uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está 

exposto. 

Entradas independentes para ar e oxigênio. 

Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, 

dotada de microfiltro sinterizado com elemento filtrante para 0,3 mícron 

totalmente independente da entrada de ar. 

Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de 

partículas maiores que 0,5 mícron, dotado de tampa removível.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modos de funcionamento: 

Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da 

temperatura do paciente 

Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém 

nascido. 

Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos 

eletrônicos microprocessados 

Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão 

Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de 

termostato/termômetro 
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Alimentação: 127 / 220 Vca (± 5%), com seleção automática de tensão 

-50/60 Hz  

- cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos 

- 2 Fusíveis de proteção 

- Potencia de entrada: 830W 

- Potencia máxima do aquecedor 250w 

 

Faixas de controle de temperatura: 

Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Servo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Faixa de controle para umidade relativa: 20 a 95% 

Faixa de indicação da temperatura (resolução de 0,1ºC): 

- Ar: 10,1 a 50,9°C 

- Rn1: 10,1 a 50,9°C 

- Auxiliar: 10,1 a 50,9ºC 

 

Faixa de indicação da umidade: 0 a 99,9% 

Resolução da indicação de umidade relativa: ±0,1% 

Nível de ruído interno: inferior a 50dBA 

Velocidade do ar sobre o colchão< 0,35 m\s 

Concentração máxima de CO2< 0,4% 

Gráficos de tendência: escala de tempo ajustável de 2,5 a 60 horas para 

todos os parâmetros  

Precisão do sistema de controle: ±0,2ºC 

 

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 

Largura: 52 cm 

Comprimento: 90 cm 

Altura: 137 cm 

 

ACOMPANHA 

- Suporte dotado de parachoque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm 

de diâmetro (4 pol.) com freio; 

- Suporte duplo para monitor com suporte de soro menor; 

- Gaveteiro duplo( 2 gavetas). 

33. 3
5 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL / COM RODÍZIOS  

Fornece medição precisa da intensidade da luz azul do espectro para 

garantir o melhor tratamento fototerapêutico. 

Segurança - Eficácia do tratamento - Tratamento poupador de tempo 

Manuseio simples e exibição facilmente legível 

Sistema óptico perfeito e precisão de medição 

Segurança e Calibração 

Limpeza fácil 

Bateria de longa duração, voltagem 110v. 

Unid 02    

34. 3
6 

ANALISADOR DE OTOEMISSÕES 

- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções 

- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças 

e adultos 

- Sonda infantil removível para facilitar limpeza 

- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador 

que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente 

- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a 

visualização do exame 

- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos 

Unid 01    
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distorção durante o exame (até 50db de ruído) 

- Menu em Português 

- Memória para armazenar até 250 exames 

- Alimentação através de pilhas 

- Não necessita computador para operação 

-Alimentação através de pilhas 

 ACOMPANHA MINIMAMENTE OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

 Impressora termo sensível, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de 
força, maleta para transporte, base de mesa com conexão à PC, sonda, 4 
ponteiras extras para sonda, jogo de olivas, 1 rolo de papel térmico para 
impressora, 4 Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas, manual de operação, cabo 
extensor (1m), certificado de garantia e certificado de calibração incluso. 

35. 3
7
. 

ELETROCARDIÓGRAFO:  

Eletrocardiógrafo portátil de repouso de 03 canais e aquisição simultânea 

das 12 derivações com bateria interna recarregável - Possui um display de 

LCD VGA de ¼   e resolução de 320 x 240 - O display de LCD oferece uma 

visão em tempo real das 12 derivações do ECG, através do display toda a 

programação do aparelho pode ser rapidamente revista e alterada, bem 

como a visualização dos exames gravados, transmitidos e impressos - A 

revisão dos exames antes e depois de gravados garante uma qualidade 

ótima dos ECG impressos e uma economia de papel significativa - 

Impressora térmica de alta resolução e 8 pontos/mm integrada ao 

eletrocardiógrafo - Software de análise e interpretação de ECG. Teclado 

alfanumérico completo para entrada de dados do paciente e teclas de 

acesso rápido ao menu do aparelho - Teclas rápidas para aquisição e 

impressão do eletrocardiograma - Tecla para impressão das derivações de 

ritmo e tecla para transmissão do exame - Imprime até 3 derivações de 

ritmo - Memória flash interna de 60 exames para armazenagem dos 

eletrocardiogramas e opção para 150 exames - Conexão ao PC via porta 

Serial RS 232 para transmissão dos exames e opção de transmissão via 

Rede LAN, Sem fio WLAN, Modem ou GSM - Sistema de segurança via 

LEAP, WEP, WPA - Conectividade via XML e DICOM - Impressão em modo 

Standard e cabrera de 3, 3 + 1 e 3 + 3 canais e no modo de ritmo de 3 ou 6 

canais - Medida da frequencia cardíaca, Intervalo PR, duração do QRS, 

QT/QTc e eixos P-R-T - Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 - Display da forma de onda: LCD ¼ VGA grupo de 3 ou até 8 canais - 

Taxa de amostragem: 10.000 amostras/segundo/canal - Sensibilidade: 5, 

10 ou 20 mm/mV - Velocidade de Impressão: 5, 10, 25 ou 50mm/s - 

Formato do Ritmo: 3 ou 4 canais configurável - Frequencia de Resposta de 

0.05 a 300 Hz - Filtros: Da linha de base de alta performance, Filtro de rede 

de 50/60hz, filtros de 40Hz ou 150Hz - Conversão A/D: 20 bits (1.17 

microvolt LSB) - Classificação do Equipamento: Classe II, Tipo CF protegido 

contra desfibrilador - Dimensões: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm - Papel térmico de 

108mm em formato Z - Peso: 3,3 kilos incluindo a bateria e sem papel - 

Alimentação: Universal de 100-240 VAC a 50/60Hz 

Incluído os Acessórios Básicos: Cabo Paciente de 10 vias, 06 pêras Adulto 

précordiais, 04 clips Adulto para extremidades, 01 caixa de papel térmico 

em formato 'Z', 01 Cabo de força tripolar, 01 Manual de Operação, 01 

Manual de Serviço, 01 Guia de colocação dos eletrodos e 01 Relatório de 

testes 

Unid 01    

36. 3
8
. 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 

frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodizios, potência 

motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, 

microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 

110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, 

alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração; 

Unid 02    
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37. 3

9
. 

BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, transistorizado, mais de 130 

w de potência, uso geral em centro cirúrgico e ambulatório, saidas 

monopolares e bipolares cinco níveis de blend, proteção contra 

rompimento do fio placa, recomendado para técnicas de volatilização 

celular, corte liso, fino e preciso para patologia, não possui vávulas. 

Acessórios que acompanham o aparelho: 01 caneta porta-eletrodos 

simples, monopolar com cabo de silicone; 01 caneta porta eletrodos com 

comando digital com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inóx flexível 

com cabo; 01 pedal com cabo; 01 jogo de eletrodos especiais, tensão 

110/220. 

Unid 01    

38. 4
0
. 

APARELHO MÓVEL DE RAIOS-X HOSPITALAR. 

Para atendimento em Unidades de Radiologia, Pronto Atendimento, e 

Centros cirúrgicos; Sistema de descarga capacitiva para armazenamento 

de energia; Sistema integrado Gerador/Estativa/Tubo de Raios/Colimador 

em base sobre rodízios; COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X Alta 

freqüência - multipulso; Tecnologia de armazenamento de energia via 

Descarga Capacitiva Frequência : 55KHz Potência: 30 kW; Sistema de 

Controle micro processado; Painel de membrana: teclas do tipo simples 

toque; Ajustes: kV para Radiografia: 30 a 125 kV – sensibilidade de 1kV; 

mA p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por 

software; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição: 

0,01 a 5 segundos; Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs préprogramável por 

software; Seleção de diferentes postos de trabalho; Indicação de todos os 

Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo) Programa 

de detecção de falhas on-line com indicação de códigos de erro no display 

digital do painel; 48 programas anatômico de órgãos por região: Projeções 

ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR); Proteções para: 

Rotação de ânodo; Aquecimento do tubo; Filamento do tubo; 

Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores acima 

da curva característica do Tubo; Acionamento de ânodo giratório por 

impulso rápido; Frenagem do anodo do tubo após exposição; Cabo 

disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m; Cabo de 

alimentação com comprimento de 9,0 m; Compartimento para transporte 

de chassis com capacidade de armazenamento de até 6 chassis de 35 x 43 

cm; Indicador de distancia foco / filme em centímetros; Tecnologia 

conversora de alta freqüência; Alimentação elétrica  220V - 50/60Hz 

Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%; Conexão via 

tomada simples de 3 pinos; Peso do conjunto: 239 kg. BRAÇO ARTICULADO 

Sistema conjugado ao gerador; Movimento vertical de 144 cm Rotação do 

braço articulado em relação a base de +45°/ -45°; Estativa giratória com 

braço articulado porta tubo; Rotação do conjunto tubo / colimador sobre o 

eixo horizontal de +90° / -90°; Freios mecânicos; Inclinação frontal do tubo 

de -10° / +90°; COLIMADOR MANUAL Campo Luminoso ajustável indicando 

área a ser irradiada; Acionamento da lâmpada com temporizador 

eletrônico de 30s para desligamento automático do campo luminoso; 

Rotação do campo de radiação de 180º; Filtração inerente equivalente a 2 

mm Al; Proteção para até 125 kV; Traço preto reticulado em cruz para 

focalização e centralização da área de interesse; UNIDADE SELADA 20/40 

9896 040 17931 Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de 

Anodo giratório imerso em óleo isolante;Potencia de 20 / 40 kW; Rotação 

do Anodo de 2700 RPM em 50Hz e 3200 RPM em 60Hz Focos de 1,0 e 2,0 

mm; Capacidade calórica de 140 kHU. Filtragem total mínima equivalente 

(+colimador ) a 2,5mm Al; 

Unid 01    

39. 4
1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ( ECG + SPO2 + PANI )  

ECG: 

• Controle automático de ganho. 

• Detecção da onda, por software inteligente. 

• Reconhecimento e validação do pulso de  

Unid 02    
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marca-passo. 

• Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. 

• Visualização das sete derivações. 

• Permite e interligação com central e desfibrilador 

• Operação no modo Filtro e Diagnóstico. 

• Faixa de medidas 0 a 300 bpm. 

• Precisão; 1bpm ou ±2% (a que for o maior). 

 

ALARMES: 

• Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, 

de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos 

os parâmetros. 

• Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. 

• Indicação Visual. 

• Indicação diferenciada para assistolia. 

 

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS: 

• Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 

nas últimas 72 h. 

• Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h,  

3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. 

• Escala automática de 0-máx. ou min-máx. 

 

SAÍDA PARA IMPRESSORA: 

• Para impressão dos valores de ECG, SpO2, PANI e das  

condições de alarme 

• Dois modos de impressão: relatório e contínuo 

• Compatível com impressora matricial. 

 

SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA: 

• Padrão RS232 - para computadores ou estação central 

(software opcional) 

• Saída de ECG 1V/mV 

• Sincronismo de onda R, digital de 12Vx200ms, positivo 

• Saída sincronismo de 12V (opcional). 

 

ALIMENTAÇÃO: 

• Rede Elétrica - 110 a 220 Vac - 50/60Hz 

• Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) 

• Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática 

• Uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente carregada 

• Tempo de recarga: 16h quando totalmente descarregada. 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

• Congelamento das formas de onda de ECG e SpO2 

• 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. 

• Ajuda "on-line” com 41 páginas na tela. 

• Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só 

bateria. 

• Desligamento automático no caso de limite mínimo  

de carga de bateria. 

40. 4
2 

VENTILADOR PULMONAR ADULTO/ PEDIÁTRICO/NEONATAL 

Modos Operativos 

Adulto/Pediátrico 

VCV Assistido / Controlado 

Und.  02    
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PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

PRVC 

SIMV (VCV) + PSV 

SIMV (PCV) + PSV 

MMV + PSV 

PSV + VT Assegurado 

Pressão Bifásica (APRV+BIPAP) 

VNI 

Neonatal 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

SIMV (PCV) + PSV 

Fluxo Contínuo 

CPAP Nasal 

Alarmes 

Programáveis 

Pressão Máxima 

Pressão Mínima 

Volume min Expirado Máx. 

Volume min Expirado Mín. 

VT Expirado Máximo 

VT Expirado Mínimo 

Frequência Respiratória Màx 

Apneia 

PEEP 

FiO2 

Automáticos 

Ciclo Interrompido 

Relação I:E Invertida 

Queda de Energia 

Queda de Pressão de Ar/O2 

Bateria Baixa 

Configurações Especiais 

Calibração do Touch Screen. 

Fácil atualização do Firmware sem abrir o ventilador. 

Medições de gases com correções BTPS. 

Tempo de nebulização programável com compressão automática do fluxo 

inspiratório. 

100% Oxigênio até 20 min. com alarme silencioso de 30 seg. 

Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração 

sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do 

histórico do paciente. 

Ajuste do volume do alarme. 

Compensação de altitude. 

Seleção de idioma. 

Interface Gráfica 

Tela de Configuração Inicial 

Seleção do Paciente 

Sexo 

Altura 

Cálculo Automático do Peso Teórico 

Nível de Ventilação por mL/kg 

Tipo de Via Aérea Artificial 
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Tipo de Umidificação 

Prova de Linha 

Medição da Complacência do Circuito 

Função Último Paciente 

Visualização Operacional: 

Programação das variáveis ventilatórias. 

Barra gráfica de pressão. 

Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Volume / Pressão 

Fluxo / Volume 

Pressão / Fluxo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 2 

ETCO / Volume 

NEONATAL: até 3 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 

Fonte interna: Bateria  com 360 min. Autonomia. 

Alimentação elétrica 110. 

41. 4
3 

BALANÇA DIGITAL ELETRO MECANICA ATÉ 1000KG  

DESCRIÇÃO  

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 (Com Coluna,  Rodas de Aço e Grade de Proteção) 

Aferida com Selo e Lacre INMETRO   

Capacidade: 1000kg 

Divisão: 200g 

Plataforma: 1.00 x 1.00m 

CARACTERISTICAS DA BALANÇA 

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 - Rodas de aço e grade de proteção p/ coluna; 

 - Pintura poliéster a pó na cor cinza; 

 - Estrutura em chapa de aço carbono 

 - Balança Eletrônica Com Redução Mecânica na plataforma 

 - Célula de carga na coluna, fácil manutenção e menor custo 

 - Maior Resistência para ambientes agressivos 

 - Altura de 1,35 m 

 - Aferida com Selo e Lacre INMETRO 

 - Fonte de Alimentação Automática 

 - Função TARA até 100% da Capacidade 

 CARACTERÍSTICAS INDICADOR DIGITAL 

- Interface serial RS – 232 para impressora específica ou computador 

- Digital em ABS resistente   

- Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos 

 

Unid 
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- Teclas de Zero, Tara e Imprime 

- Tempo de estabilização menor que 3 segundos 

- Busca automática de zero 

- Conversor A/D com 20.000 contagens internas 

- Tensão de alimentação: 110/220V  - Bivolt Automático 

42. 4
4
. 

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

DESCRIÇÃO:  

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

Equipamento para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos 

através de centrifugação em alta rotação Estrutura:  pendular com 

suspensão através de correntes sustentadas  por três  colunas  

fixas ao p iso,  220WTS.  

CARACTERISTICAS:  

Volume do cesto: 432 dm³ 

Diâmetro do cesto: 1000 mm 

Altura do cesto: 550 mm 

Fator de carga: 1:4,3 

Potencia motor: 10 cv 

Dreno: 4" 

Corpo externo:  base robusta,  de a lta espessura,  em aço 

pintado em epóxi de duplo componente.  

Cesto interno:  em chapa de aço inox idável  AISI  304 com 

perfurações  estampadas de 7mm de diâmetro.  

Motor:  bl indado IP55,  próprio para operação vert ical,  

tr ifásico e transmissão por pol ia e  correias.   

Tampo: tota lmente em aço inoxidável  e  de perfeita 

acomodação no tambor.  

 Comando:  acondic ionada em caixa elétrica para f ixação a 

parede.   

 Com Freio Pneumático.  

 

Unid 

 

02 

   

43. 4
5
. 

 SECADOR ELETRICO ROTATIVO 50KG 

Descrição: 

Secador Rotativo destinado à secagem de roupas. 

Estrutura montada em perfis de aço SAE 1020 rigidamente interligados por 

meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao conjunto. 

Corpo externo construído em chapas de aço SAE 1020, tipo gabinete, 

revestido internamente com isolante térmico. 

Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura de 

acabamento em epóxi. 

Cesto: 

Cesto interno construído em chapa de aço inoxidável com perfurações. 

Eixo em aço SAE 1020 dimensionado para suportar os esforços e eventuais 

sobrecargas solicitadas durante a operação. 

Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, altamente resistente ao 

calor, com visor para permitir a visualização das roupas em movimento, 

possuindo sistema de travamento que permite sua abertura somente 

quando o cesto não estiver em movimento. 

Sistema de transmissão: 

Und 02    
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Acionamento através de correias em “V”, polias segundo padrão ABNT e 

motor de indução trifásica para o cesto e exaustor. Este motor possui 

proteções elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

Câmara de Aquecimento: 

Formada por um conjunto de resistências elétricas tubulares blindadas 

para melhor dissipação de calor. 

Exaustor com rotor em alumínio para retirada do ar saturado do interior 

do cesto, com filtro para retenção de felpas e caixa para limpeza dos 

resíduos. 

Comandos: 

Painel de operações constituído pelos seguintes comandos: 

Controlador eletrônico para controle de tempo e temperatura. 

Botão liga/desliga ciclo. 

Botão para rearme do sistema de segurança (reset manual). 

Botão de emergência. 

Sinaleiro para indicação de aquecimento ligado. 

Alarme sonoro para término do processo. 

Tensão: 220/380 V 

44. 4
6
. 

SELADORA PEDAL PARA TNT P500 SELADORA PARA TNT, sela e corta;com 

tempo de resfriamento;  

acessório: bandeja 

dados técnicos: área de selagem: 500mm voltagem: 110/220v 

estrutura: tubo retangular 30 x 20mm peso (aproximado): 17kg dimensões 

:altura: 1100mm, largura: 550mm,profundidade: 300mm 

Und 02    

45. 4
7
. 

BALANÇA DE PRECISÃO Balança digital - com capacidade máxima de até 

2.000g. Visor de no mínimo de 4 dígitos resolução de 1 grama, precisão de 

+/- 0,2%, taxa de amostragem 0,8s. Função de tara. Proposta com catálogo 

completo que comprovem a características técnicas. Deve acompanhar 

manual de usuário e técnico, tensão de alimentação de 110/220 volts 

50/60hz. Caso a alimentação seja por bateria ou pilhas, estes devem 

acompanhar o produto. Deve acompanhar certificado de calibração. 

Und 02    

46. 4
8
. 

ESTERILIZADOR A VAPOR - HOSPITALAR BARREIRA  -2 PORTAS 

GUILHOTINA  

Esterilizador destinado a atender os mais criteriosos parâmetros de 

esterilização e parâmetros normativos de fabricação e segurança, podendo 

esterilizar e secar materiais de densidade como campos e roupas 

cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, 

seringas, borrachas, líquidos em frascos abertos, com programa específico 

para teste Bowie & Dick e Leak Test.   

PROGRAMAÇÃO ACESSÍVEL AO USUÁRIO: Parâmetros configuráveis pelo 

usuário através da interface do comando com utilização de senha. 

Porta: dupla em barreira tipo guilhotina, com movimentação vertical, 

acionamento automático e ausência de esforço físico.  

CÂMARA: Construída em dupla parede com isolamento em Bidim. 

Tubulação: tubulação existente soldada na câmara, em aço inoxidável AISI 

316. 

Hermeticidade: hospitalar desmontável, facilitando o tráfego em 

corredores com dimensões reduzidas durante o processo de transporte e 

instalação. 

Validação: validável conforme procedimentos da Norma NBR ISO 17665-1. 

DIMENSÕES DA CÂMARA MM 

Und. 01    
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(c x l x a) 408 x 408 x 1285  

Volume útil (I) 213  

Volume total  292  

Número de cestos ISO  4  

Dimensões Externas cm (c x l x a) 158,5 x 92,0x 171,0  

Embalagem cm (c x l x a) 187,5x 109,3 x 206,6 

Volume (m3) 3,85  

Calor Liberado (BTU) 1500  

PAINEL DE COMANDO: Disposto em altura que facilita visualização e 

operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface 

do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica 

do esterilizador, botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo 

e pressão da câmara interna, manômetro para acompanhamento da 

pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras 

estáveis e botão de emergência. 

COMANDO ELETRÔNICO: automático, microprocessado com tela touch 

screen colorida de 4,3” que permite a completa parametrização das fases 

do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, 

com a possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e 

parametrização. 

PORTAS: Tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento 

automático através do painel seletor no painel de comando. Possui 

movimentação das portas pela ação de um cilindro pneumático sem 

contrapeso, com dispositivo antiesmagamento (opcional) e com esforço de 

fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de 

aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço 

estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de 

rocha livre de asbestos e cloretos que garante temperatura externa da 

porta inferior a 50oC, e superfície externa em chapa de aço carbono com 

proteção anticorrosiva e pintura. Opcionalmente, em chapa de aço 

inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. 

SEGURANÇA 

· Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada; 

· Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada; 

· Válvula de segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm2 com 

dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento; 

· Início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na 

linha de suprimento;  

· Sistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho 

calibrada, para proteção do operador; 

· Impossibilidade de abertura das portas após o 

início do ciclo e na presença de pressão de vapor na 

· Impossibilidade de abertura simultânea das duas portas pelo operador   

· Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da 

temperatura definida para o ciclo na câmara interna; 

· Termostato de segurança para proteção das resistências elétricas; 

· Rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o 

travamento das portas e a liberação da pressão de vapor da câmara 

interna; 

· Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar 

comprimido; 
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· Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do 

esterilizador e despressurização da câmara de esterilização. 

· Trava pneumática que empede a abertura da porta quando o 

esterilizador está em funcionamento. 

IMPRESSORA: instalada no painel frontal do esterilizador, a impressora 

permite a documentação do processo com registros da hora de início do 

processo, dados de tempo, temperatura e pressão da câmara interna 

durante o processo de esterilização, início do ciclo, fases do ciclo, início e 

término da fase de exposição e indicação de local para assinatura do 

operador e supervisor da unidade. A impressora é constituída de um corpo 

em plástico e tampa que recobre a bobina de papel. É dotada de um 

mecanismo de impressão térmico e utiliza bobina de papel de 58 mm de 

largura, para impressão.  

Tensão 220v 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Cavalete de agua, sistema osmose reversa, 02 Carrinhos de Movimentação 

de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável; o 01 Rack de Carga de duplo 

andar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI 316, sendo o andar superior 

com piso removível; 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço 

Inoxidável AISI 316, para carregamento completo do Rack de Carga; 50 

Bobinas de Papel para Impressora; e Demais acessórios necessários para o 

completo funcionamento do equipamento e de suas especificações 

supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

47. 4
9
. 

 LAVADORA ULTRASSÔNICA/ REPROCESSADOR ULTRASSÔNICO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 · Gabinete construído em aço inox AISI-304, escovado.  

· Cuba: Construída em aço inoxidável AISI 304, com cantos arredondados e 

acabamento polido sanitario.  

· Tampo: construído com uma tampa em aço inoxidável AISI 304 

(opcionalmente em AISI 316). A vedação da tampa se dá através de 

guarnição em pura borracha de silicone e sua articulação e restringida por 

um sistema de pistão.  

Dotada de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não 

causando riscos ao operador. 

 · Comando isolado do sistema de geração de ultrassom que evita a 

interferência na comunicação. 

 · Duas tampas removíveis para manutenção, sendo uma dianteira e outra 

traseira, e uma tampa lateral basculante que da acesso ao quadro elétrico. 

 · Suportado em pés niveladores.  

· Dotado de sistema de drenagem automática. 

 · Conexão para entrada de água filtrada e purificada em conformidade 

com a RDC Nº 15 Art. 68. 

 · Dotado de ladrão localizado na parte superior traseira da cuba. 

 · Cesto interno dotado de dez bicos adaptadores com engates rápidos.  

· Copo adaptador para cada tipo de canulado, podendo o diâmetro do 

 

Und  

 

01 
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engate da tampa variar entre 1 e 10 mm. 

SEGURANÇA 

· Dotado de sistema de controle de níveis, onde o nível baixo protege a 

resistência e os transdutores; 

· Termostato de segurança da resistência com rearme manual que impede 

o acionamento da resistência no caso de uma sobre temperatura; 

· Botão de emergência no painel frontal, para eventuais falhas em outro 

dispositivo de segurança; 

· Sensor indutivo de fechamento da tampa que, impede o inicio do ciclo 

com a tampa aberta, evitando possíveis queimaduras ou contato com a 

solução de limpeza. 

DADOS TÉCNICOS 

Água Filtrada (fria) (f1) 

Consumo médio (l/ciclo) 125  

Pressão (bar) 0,2 a 0,5  

Conexão (Ø) 3/4”  

Esgoto Dreno (i) Ø 3/4”  

Eletricidade Tensão (V) 220  

Potência (kW) 6,0  

Consumo médio (kW/ciclo) 3,0  

Freqüência (Hz) 50/60  

Corrente (A) <30  

Cuba única Dimensões L x C x A (cm) 30x70x20  

Capacidade (litros) 42  

Número de cestos 01  

Dimensões externas  L x C x A (cm) 50x100x48,4  

Líquido (Kg) 92  

Bruto (Kg) 122  

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS e INSUMOS:  

01 Cesto confeccionado em AÇO AISI 304 aramado, dotado de 4 pés para 

contato com o findo da cuba, que é utilizada para propagação das ondas 

ultrassônicas. Duas alças embutidas, garantindo uma maior área efetiva 

para limpeza. Dimensões (milimetros): 680 x 270 x 220. 

100 Indicadores de limpeza nível 1 - L1 cor amarelo para validação e 

acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, indicado para 

detergente enzimático. 

100 Indicadores de limpeza nível 2 - L2 cor verde para validação e 

acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, indicado para 

detergente alcalino.   

50 litros de detergente enzimático para lavadora ultrassônica. 

50 litros de detergente alcalino para lavadora ultrassônica. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 
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48. 5

0
. 

 LAVADORA TERMODESINFECTORA E SECADORA  COM DUAS PORTAS 
PARA INSTALAÇÃO EM BARREIRA 

Equipamento totalmente em aço inox . 

• Capacidade máxima de 290 litros 

• Porta em vidro para visualização e acompanhamento do processo de 

limpeza 

• Carregamento fácil do equipamento, com porta deslizante. 

• Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais e cobrindo 

toda 

a área de limpeza 

• Possui 12 programações, sendo 6 pré-programadas e 6 abertas para 

programação do usuário. 

• Volume de água consumido por fase: máximo 30 litros 

• Dimensões máximas externas: (LxAxP) 0,95 x 1,74 x 0,74m; 

• Rack para 8 cestos DIN. 

• Visor: Touchscreen Colorido, que permite o acompanhamento do ciclo; 

• Impressora para documentação do processo; 

• Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa 

temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e 

sistema de proteção contra superaquecimento; 

• Trava Porta: Elétrico; 

• Possui 2 entradas de água: 

- Entrada de água fria 

- Entrada de água desminerizada. 

• Bombas dosadoras: 1 para controle de injeção de soluções. 

• Alimentação: 220Vac  

• Temperatura da Água: 80 a 93ºC 

• Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente 

filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo, garantindo o processo de 

secagem por completo. 

• Ciclos com período de duração entre 1 e 30 minutos. 

• Sistema de segurança ante esmagamento; 

• Iluminação Interna da câmara. 

• Atende a norma internacional ISO 15883 

• Atende a norma da Anvisa RDC 15 

• Produzido dentro das normas 

ISO 9001 e BPF 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Sistema osmose reversa com capacidade para filtragem de 35 litros por 

hora, com reservatório com capacidade de 50 litros, 02 Carrinhos de 

Movimentação de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável, 50 Bobinas 

de Papel compatível com a Impressora, 01 Filtro FSF é destinado à super 

filtragem de água para enxágue de materiais após o reprocesso. Além 

disso possui 03 estágios, sendo eles de polipropileno, carvão ativado e 

resina catiônica. e Demais acessórios necessários para o completo 

funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

 

 Und  

 

01 
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colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

49. 5
1
. 

AUTOCLAVE BAIXA TEMPERATURA /ESTERILIZADOR A PERÓXIDO DE 

HIDROGÊNIO 

COMANDO  

Comando: controlador micro processado dedicado, tipo CLP industrial, 

com rotinas de auto testes, auto diagnóstico e supervisão, controla a 

dosagem do agente esterilizante no início do ciclo e permite o 

acompanhamento das fases do processo, do alcance dos parâmetros 

programados – tempo, temperatura e pressão  e da ocorrência de falhas, 

através de leitura direta no mostrador digital tipo IHM, dotado de tela 

Touch Screen de 10”. 

CONSTRUÇÃO  

Câmara de esterilização: em formato cilíndrico construída em aço 

inoxidável AISI-316L com superfície polida, espessura de 12,5 mm, 

conexões do tipo flanges para vácuo no padrão ISO-KF, testada com 

pressão hidrostática de acordo com a ASME VIII. Externamente revestida 

com chapa de alumínio sobre isolamento em manta de borracha ante 

chama e poliuretano Estrutura: em aço SAE 1020 com proteção 

anticorrosiva e pés reguláveis para nivelamento.  

Portas: equipamento com duas portas de acionamento manual e abertura 

lateral, com vedação por guarnição de silicone, internamente construída 

em alumínio 5083 com 12,5 mm de espessura e acabamento externo em 

aço inoxidável AISI-304 escovado. Acabamento: frontal, de fundo e laterais 

em chapa de aço inoxidável. Tubulações e válvulas: tubulações em aço 

inoxidável AISI-304 e alumínio anodizado. Conexões por abraçadeiras 

metálicas, com anéis de vedação (0’ring) em Viton, para evitar falsas 

entradas de ar. 

SEGURANÇA 

 O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança: · Aviso sonoro 

e visual para sinalização de final de ciclo; · Sistema de monitoramento por 

RFid do agente esterilizante, utilizado no equipamento garantindo maior 

rastreabilidade e segurança para o processo; · Liberação apenas de 

oxigênio gasoso e vapor de água, substâncias inócuas para a saúde e o 

meio ambiente. 

DADOS TÉCNICOS  

Porta Quantidade 2 

Bomba de Vácuo Vazão (m³/h) 35 

Vácuo (mTorr) 20 20 20 20 

Conexão (Ø) DN - Diâmetro Nominal DN25 

Tensão (V) 220 

Frequência (Hz) 50 / 60 

Eletricidade Tensão (V) 220  

Frequência (Hz) 50 / 60 

Potência (kW) 5 Corrente (A) 20 Condutores (3 x mm²) 2,5 

Disjuntor (A) 20  

Câmara Dimensões (cm) 61,0 x 80 

Volume da câmara (l) 234 

Volume útil da câmara (l) 205 

Und. 01    
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Número de cestos 4 

Dimensões externas do equipamento (LxAxP) cm 83 x 160 x 90 

Peso Líquido (Kg) 530 

Bruto (Kg) 610 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:  

 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, 

para Carregamento completo da Câmara de Esterilização;  

 01 KIT de Insumos de Peróxido de Hidrogênio para no mínimo 300 ciclos 

de esterilização, podendo este ser fornecido sob demanda caso estes 

insumos possuam prazo de validade curto (inferior a 01 ano);  

100 Bobinas de Papel para Impressora ou 10 Fitas de Impressão para 

Impressora (caso seja Impressora Matricial);  

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do 

equipamento e de suas especificações supracitadas.  

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

 

OBS: INSTALAÇÃO: 

A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela montagem, colocação dos mesmos no 

local destinado para instalação, incluindo todo o serviço de instalação, sem ônus para o município. 

Valor total da proposta ___________  (valor por extenso) porcento. 

 

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do respectivo 

envelope, renováveis conforme norma deste edital. 

 

Razão Social do proponente: 

Endereço: 

Telefone: 

CNPJ n°. 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Banco (nome e n°.) 

Agência (Nome e N°.) 

Conta Corrente n° 

_________________,xx de_____________ 2019. 

____________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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A N E X O IV  -  VALOR ESTIMADO   

PREGÃO SRP 067/2019 

Itens ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
MEDIA 

UNITÁRIA 
MEDIA TOTAL 

  

Aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, incluindo a 

instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo de 

Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª 

Jaqueline Prates, pelo período de 12  meses”, pelo Sistema de Registro de Preço. 

    
  

1 

ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150) 

Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 100cm x 

L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, estrutura em tubo de 

aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com sapata de nivelamento em 

polipropileno injetado. 

Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, Capacidade de 

peso por prateleira 120 kg,  Comprimento 1 m, Largura 50 cm, Altura 150 cm, 

Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm, Espessura dos 

Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos1 ¹/² '' (uma polegada e meia), Peso Líquido 

aproximado 29,3 kg. 

unid 24  R$ 2.633,33   R$ 63.199,92  

2 

ESTANTES DE AÇO INOX COM PRATELEIRA PERFURADA. 

Estante para guarda de material esterilizado com as seguintes características 

mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras 

intermediárias com capacidade mínima de 280KG do tipo chapa de aço inoxidável 

perfurada, no mínimo, 1mm de espessura e dobras rebatidas. Deve possuir quatro 

rodízios giratórios de no mínimo 100 milímetros de diâmetro sendo dois com travas 

de fácil acionamento. Dimensões (AxLxP): mínimo de 180x100x500. 

unid 8  R$ 2.323,33   R$ 18.586,64  

3 

ESTANTE AÇO INOX COM RODIZIOS 

Estante em aço inox, gradeada, medindo C: 1.10x L: 0,50 x Al:1,75 cm, com 4 

prateleiras com capacidade mínima de 100KG, com rodízios de no mínimo 4 

polegadas. 

unid 8  R$ 2.130,00   R$ 17.040,00  

4 

ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO.  

 Estrutura em tubo de aço inox 304, ganchos para acomodação de dezesseis cestos 

de 540 x 360 x 195mm e quatro rodízios de 4”. Dimensões: 1160 x 800 x 1600mm (C 

x L x A). 

unid 2  R$ 8.913,33   R$ 17.826,66  

5 

HAMPER AÇO INOXIDÁVEL 

Fabricado em estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável; Possui 

acabamento polido;  Equipado com base dotada de 03 rodízios de 02” com 

revestimento emborrachado; Dimensões:  Diâmetro: 470 m x Altura: 820 mm; 

unid 5  R$ 739,00   R$ 3.695,00  

6 

MESA EM AÇO INOX 304 

• CARACTERISTICAS: DIMENSÕES 1100x700x850 ( CxLxA) mm. Com Prateleira 

inferior perfurada, Pernas em tubo Ø 1 1/2", Pés niveladores sem rodízios. 

unid 10  R$ 1.486,66   R$ 14.866,60  

7 

PRATELEIRA LISA DE INOX 

PRATELEIRA LISA (PARA FIXAÇÃO NA PAREDE) Dimensões aproximadas: 

Comprimento: 1.500 mm Largura: 400 mm Lisa - Confeccionada em aço ínox 304 

escovados. Fixadas na parede por mão francesa em Inox. Acompanha buchas e 

parafusos para fixação 

unid 16  R$ 898,00   R$ 14.368,00  



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           72 

Processo Nº 37013/2018 

Ass.: _______ Fls. 72 

 

8 

BANCO ANATÔMICO INOX 

Banco giratório, material aço inoxidável, tipo de assento giratório e altura regulável, 

acabamento do assento estofado, revestido em courvim,BRANCO, tipo de pés fixo 

com ponteira de borracha. 

unid 6  R$ 702,66   R$ 4.215,96  

9 

BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA  

TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL 

DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700 MM, sem rodízios.   

unid 12  R$ 726,66   R$ 8.719,92  

10 

MESA INOX LISA  

Mesa confeccionada em inox lisa, aisi 304, medindo L: 90x C: 70x A: 85 e prateleira 

inferior, sem rodízios 

unid 10  R$ 1.561,66   R$ 15.616,60  

11 

MÊSA DE CABECEIRA FIBERGLASS  

Mesa de Cabeceira confeccionada em fiberglass (fibra de vidro) sendo a gaveta e 

porta confeccionada em Arvoplac,  cor predominante branco, com 04 rodízios. 

DIMENSÕES: Comp.: 500mm; Larg.: 420mm; Alt.: 850mm 

unid 15  R$ 1.937,66   R$ 29.064,90  

12 

MESA DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL EM EPOXI COM RODÍZIOS  

 Sua estrutura é fabricada em aço com pintura em epóxi.  

 Superfície da mesa de refeição fabricada em MDF, em cor branca.  

 Possui 4 rodinhas, que facilitam o deslocamento da mesa de refeição. 

 Altura regulável através de manivela. 

Comprimento: 66cm ; Largura: 45cm; Altura máxima: 120cm; Altura mínima: 85cm 

unid 15  R$ 673,33   R$ 10.099,95  

13 

MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, 

Dotada de 4  rodízios de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira 

confeccionada em aço inoxidável, dimensões aproximada: Larg:50 x Comp: 90 x 

Alt:80 cm. 

unid 5  R$ 722,66   R$ 3.613,30  

14 

ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOXEscadinha para leito hospitalar com 

piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante, com 

cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha.DIMENSSÕES 

APROXIMADAS: Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 35cm; Largura do 

degrau 15 cm. 

unid 30  R$ 194,00   R$ 5.820,00  

15 

CAMA PARA PARTO PPP MANUAL  

Cama Hospitalar PPP; 

• Estrutura do leito construída em tubo retangular 50X30X1,20mm em aço carbono. 

• Movimentos: Elevação Dorsal 

• Base tubular 50 x 30 x 1,20 mm de aço carbono com pés recuados; 

• Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura com dobras de 

resistência; 

• Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência; 

• Dispostas na cabeceira e peseira; 

• Grades com sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo leito; 

• Facilita a transferência do paciente; 

• Sistema de segurança trava e destrava composto por pino mola; 

• Cabeceira removível em polietileno. injetado ABS termoplástico de alta resistência; 

• Suporte móvel reforçado para apoio dos pé com engate fácil, tonando se mais 

Prático e seguro; 

• Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para permitir que 

fique disposto na posição vertical quando fora de uso; 

• Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade; 

•• Braços laterais de esforço rebatíveis; 

• Arco de sustentação removível; 

• Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis; 

• Possibilitam o posicionamento confortável da parturiente; 

• Revestidos em PU integral-SKIN;• Macios;• Confortáveis;• Altamente resistentes. 

Dimensões da cama:• Capacidade máxima: 150 kg;• Dimensões: 2010x800 mm;  

unid 3  R$ 12.233,33   R$ 36.699,99  
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• Altura da cama: 640 mm; 

16 

BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM BACIA DE ALUMINIO 

Banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com  Poli Etileno de Media 

Densidade PEMD, capacidade de suportar no mínimo 200 kg; - design que maximize 

o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para visualização total do parto; - sem 

emendas ou frestas para facilitar limpeza; - acompanha bacia de alumínio para 

coleta de líquidos e placenta; Garantia 01 ano.  

unid 1  R$ 896,33   R$ 896,33  

17 
ESPALDAR  BARRA DE LING SEM REGULAGEM  MADEIRA, 

 2,24X0,90X0,46(CXLXA), fabricado em madeira de lei envernizada. 
unid 1  R$ 1.790,00   R$ 1.790,00  

18 

MESA MAYO  

Estrutura em aço inoxidável 304, polido, com tubo redondo de 1” x 1,20mm. bandeja 

em chapa de aço inox 304, polido de 0,6mm, dimensões da bandeja: c=50cm l=34cm 

a= 4cm. altura regulável por manípulo. 4 rodízios em gel de 50mm. dimensões: 

c=49cm l= 33cm a= 87cm 125cm 

unid 12  R$ 1.289,33   R$ 15.471,96  

19 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat 

isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 

02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. 

capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 

1.040 mm. 

COR VERMELHO 

unid 2  R$ 2.830,00   R$ 5.660,00  

20 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat 

isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 

02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. 

capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 

1.040 mm. 

COR BRANCO 

unid 2  R$ 2.816,66   R$ 5.633,32  
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21 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel coat 

isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" sendo 02 fixos e 

02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da tampa totalmente 

confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. modelo com tampa. 

capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade da tampa): 

1.040 mm. 

COR VERDE 

unid 2  R$ 2.816,66   R$ 5.633,32  

22 

CARRO TÉRMICO PARA REFEIÇÕES FECHADO Construído em aço inox padrão AISI 304 

liga 18-8 escovado; Dotado de 02 portas em aço inox com trincos; Dotado de 

identificação por gravação química (para facilitar a higienização), constando modelo, 

ano de fabricação, número de série, data e telefone SAC para assistência técnica,  

Estrutura reforçada, montada sobre 06 rodízios, sendo 02 fixos e 04 giratórios sem 

freio de 6 polegadas, com rodas maciças macias, Puxador em tubo de aço inox com 

diâmetro de 1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e dirigibilidade, Possui 

20 pares de cantoneiras internas, que acomodam os produtos para que não fiquem 

soltos criando barulhos desnecessários, Possui para-choque de proteção na cor cinza 

em toda a volta, ESPECIFICAÇÕES: A altura da primeira prateleira é de 18 cm e entre 

as demais é de 9,5 , Dimensões em cm: 128 alt. X 56,5 larg. X 90 comp., Capacidade: 

44 SP 05; 44 PR 01 ou 22 BJ 07; com lixeira na base do timão. 

unid 1  R$ 19.660,00   R$ 19.660,00  

23 

BANHO MARIA Fabricado em chapa de aço carbono com tratamento anti-corrosivo, 

sendo parte externa em pintura epoxi, cuba sem emendas ou soldas em aço inox. 

Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. Controlador de temperatura 

digital.ESPECIFICAÇÕES:Banho Maria Digital para uso universal.Controle de 

temperatura através de controlador digital.Temperatura de trabalho + 5°C até 

100°CConstruída em aço carbono com tratamento químico anti-corrosão. Cuba em 

aço inox estampada sem emendas ou soldas. Pintura interna em tinta cor alumínio 

resistente à 600°C.Isolação térmica em manta de lã de vidro. Dreno 

lateral.Aquecimento através de resistência tubular em aço inox.Tampa pingadeira e 

base perfurada em aço inox.Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla 

isolação.Chave Geral Voltagem: 110v /220v  Garantia de 12 meses.Medidas internas: 

50x30x15Capacidade: 09 litrosPotência: 1500 

unid 1  R$ 2.520,00   R$ 2.520,00  

24 

BALANÇA NEONATAL E PEDIÁTRICA DIGITAL COM FUNÇÃO INGESTÃO DE LEITE 

MATERNO  

Capacidade:20 kg  

Graduação: 10 g 20 g  

Dimensões (LxAxP):552 x 156 x 341 mm  

Dimensões/bandeja (LxAxP):525 x 80 x 250 mm  

Dimensões/plataforma (LxAxP):280 x 65 x 250 mm  

Peso: 2,5 kg 

Alimentação: 4 Pilhas AAA 

Funções: TARA, BMIF, ESTAB  

unid 1  R$ 4.396,33   R$ 4.396,33  

25 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 

•    Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 

1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura 

Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço 

carbono; Cor branca; pintura em esmalte; Fonte externa 90 a 240 VAC com 

chaveamento automático. 

unid 3  R$ 1.879,66   R$ 5.638,98  
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OXÍMETRO DE PULSO 

Com baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 90 a 250 

Vac, Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências.  

 SpO2:  Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores medidos 

de SpO2 e pulso,  Faixa de medida: 0 a 100%,  Precisão: 50 a 69% ±3%, 70 a 100% 

±2% 

DISPLAY E INDICADORES:  Controle digital do brilho, Display de led para SpO2 e 

pulso,  Indicação de bateria fraca, Indicação ligado, bateria carregando, bateria com 

carga, ligado à rede elétrica. 

 PULSO:  Bip de pulso: 7 níveis,  Faixa de medidas: 30 a 254 bpm, Precisão: 30 a 254 

bpm - ± 2%. 

 SOM:  3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor,  Controle digital e 

independentes para alarmes e bip de pulso. 

 ACESSÓRIOS: 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm) 

• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 

• 1 Manual do usuário 

• 1 Certificado de garantia 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m) 

• 1 Sensor de orelha 

• 1 Sensor  neonatal  

• 1 Sensor  infantil  

unid 4  R$ 1.968,00   R$ 7.872,00  

27 

MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO     

Características: 

- Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíaco fetal; 

- Portátil, compacto e de fácil manuseio;  

- Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, 

taquicardia e toco; 

- Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; 

- Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; 

- Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; 

- Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; 

- Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; 

- Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; 

- Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos como 

computador ou notebook; 

- Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome 

do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatório para futura 

conferência; 

- Faz impressão em papel A4; 

- Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac – 50/60 Hz; 

- Peso Líquido: 4,2 Kg; 

- Dimensões: (L. P. A.) 237mm x 284mm x 115mm . 

unid 1  R$ 24.741,66   R$ 24.741,66  

28 

DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA DIGITAL  

Gabinete confeccionado em poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante 

Display numérico digital. 

Led indicadora de equipamento ligado. 

Faixa de medida do Bcf de 50 a 240 batidas por minuto. 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. 

Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. 

Filtro minimizador de interferências durante a utilização. 

Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. 

Alta sensibilidade para ausculta coletiva. 

Saída para fone de ouvido ou gravador de som. 

Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. 

Ciclagem de 6.000 a 60.000. 

Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. 

Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 

Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. 

unid 1  R$ 1.117,66   R$ 1.117,66  



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           76 

Processo Nº 37013/2018 

Ass.: _______ Fls. 76 

 
Led indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 

Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. 

Acompanha frasco de gel para contato. 

Dimensões: (L. P .A.) 200 x 210 x 95mm. 

Peso líquido: 1,3 kg. 

29 

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL  Três refletores 

de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos.Intensidade da iluminação de 45.000 

lux.01 cúpula com 03 bulbos, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W,  luz fria, branca e 

uniforme.Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, 

auto-clavável, .Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas para 

travamento. Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando 

ao usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 

110V/220v.Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m.Na ausência de 

alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em 

funcionamento o sistema de emergência alimentado pela bateria interna.Bateria 

recarregável ao conectar o foco á rede elétrica.Acompanha bateria com gel 

hospitalar. 

unid 3  R$ 12.196,33   R$ 36.588,99  

30 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS: 

 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle 

eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de 

haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada 

cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste 

central; Pelo menos uma das cápsulas deverá ser provida de sistema que permita 

que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura de mesa cirúrgica) 

com o foco perpendiculçar à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das 

cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio 

adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; 

Sistema de sustentação leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida 

estabilidade; Cada cúpula deverá ser adotada com sistema de iluminação por luz 

branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego 

de sistema de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou 

maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 

100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser 

perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de 

controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a 

utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no 

centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla 

de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, 

permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel 

eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das 

cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada 

para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião 

e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior, tensão 

de alimentação 110v. 

unid 4  R$ 19.430,00   R$ 77.720,00  
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INCUBADORA DE TRANSPORTE  

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a sua 

superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e garantir a 

visualização sobre o paciente. Base em material plástico de engenharia, garantindo 

leveza e durabilidade. • Para-choque circundante que protege todo o perímetro da 

incubadora. • Ampla porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas 

com paredes duplas. • Três portinholas de acesso para as mãos, com guarnições 

atóxicas e punhos elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam 

ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do 

leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de intubação 

durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente. • 

Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base da incubadora, em 

compartimento aberto que evita o acúmulo de gases em caso de vazamento. • 

Possibilidade de rápida retirada e instalação manual dos cilindros, sem necessidade 

de ferramentas. • Entrada de oxigênio com capacidade de concentração adequada 

na câmara do paciente para garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem 

desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação auxiliar anti-ofuscante 

com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • Umidificação através de 

espuma sob o leito. • Controles microprocessados. • Sistema de auto-teste das 

funções e alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do 

ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC 

em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores 

que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensão das 

baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. • Indicação da 

carga das baterias de 12 V. • Indicadores do modo de alimentação elétrica AC/DC. • 

Indicação da temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LED de 

alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade. • 

Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do 

último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com duas 

baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo, quatro horas. • Carregador 

automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a carga. • 

Possibilidade de alimentação através de conector de acendedor de cigarros. • 

Medidas externas máximas: largura 60 cm x comprimento 110 cm. • Alimentação 

110V, Acompanha: • Carro de transporte com altura ajustável em três posições, com 

estrutura em material leve, não ferroso e resistente a INCUBADORA DE TRANSPORTE  

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a sua 

superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e garantir a 

visualização sobre o paciente. Base em material plástico de engenharia, garantindo 

leveza e durabilidade. • Para-choque circundante que protege todo o perímetro da 

incubadora. • Ampla porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas 

com paredes duplas. • Três portinholas de acesso para as mãos, com guarnições 

atóxicas e punhos elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam 

ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do 

leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de intubação 

durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente. • 

Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base da incubadora, em 

compartimento aberto que evita o acúmulo de gases em caso de vazamento. • 

Possibilidade de rápida retirada e instalação manual dos cilindros, sem necessidade 

de ferramentas. • Entrada de oxigênio com capacidade de concentração adequada 

na câmara do paciente para garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem 

desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação auxiliar anti-ofuscante 

com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • Umidificação através de 

espuma sob o leito. • Controles microprocessados. • Sistema de auto-teste das 

funções e alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do 

ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC 

em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores 

que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensão das 

baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. • Indicação da 

carga das baterias de 12 V. • Indicadores do modo de alimentação elétrica AC/DC. • 

Indicação da temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LED de 

unid 1  R$ 39.496,66   R$ 39.496,66  
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alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade. • 

Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do 

último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com duas 

baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo, quatro horas. • Carregador 

automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a carga. • 

Possibilidade de alimentação através de conector de acendedor de cigarros. • 

Medidas externas máximas: largura 60 cm x comprimento 110 cm. • Alimentação 

110V, Acompanha: • Carro de transporte com altura ajustável em três posições, com 

estrutura em material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com 

amortecedores e rodízios de 6 polegadas de diâmetro para diminuir a trepidação no 

transporte. • Cilindro tamanho “E” para oxigênio com válvula redutora e 

manômetro; • Cilindro tamanho “E” para ar comprimido com válvula redutora e 

manômetro. • Suporte de soro e ampla prateleira em aço inoxidável para acoplar 

periféricos com capacidade de suporte para no mínimo 10 Kg. 

32 

INCUBADORA  

DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL 

Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de servo 

controle térmico infantil, sistema de umidificação servo ativo, display gráfico com 

curvas de tendência; 

Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém nascidos 

de risco em hospitais e maternidades. 

 

O Equipamento deverá estar registrado na ANVISA e, fabricado de acordo com as 

Boas Práticas de fabricação  -  ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em 

conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as 

normas técnicas. 

Sistema de circulação de ar destinado + uniformização da temperatura interna, 

evitando o acúmulo de  

 

dióxido de carbono no compartimento do RN; 

Baixo nível de ruído interno (<50 dBA); 

Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte. 

 

CÚPULA 

Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões amplas 

oferecendo praticidade de operação; 

Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que permite a 

formação de uma leve pressão positiva; 

5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 localizadas 

na parte frontal, 2 localizadas na traseira e 1 localizada na lateral direita; 

1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral esquerda 

da cúpula para passagem de tubos; 

Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável; 

Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, possibilitando o 

deslocamento externo do leito; 

Quatro aberturas (Oito com porta traseira)  com vedações flexíveis para passagem 

de tubos, cabos, sondas, etc. sem oclusão; Trava de segurança para cúpula aberta, 

posicionada na lateral direita; Guarnição, construída em material atóxico, localizada 

sob a cúpula para vedação e amortecimento; Uma abertura com tampa para 

nebulizador. 

unid 1  R$ 36.500,00   R$ 36.500,00  
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LEITO DO RECÉM NASCIDODeslocamento externo através de trilhos com travas de 

segurança para final de curso;  Mecanismo de  inclinação do leito com acionamento 

através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em 

trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem 

necessidade de abertura da cúpula;Colchão em espuma de densidade adequada ao 

conforto do paciente com capa em material atóxico e auto-extinguível, de fácil 

limpeza e desinfecção. Bandeja para colchão em material plástico atóxico e 

transparente ao raio X, permitindo o procedimento de raio X sem remover o 

pequeno paciente.CORPOConstruído externamente em aço carbono (também com 

opção em alumínio) com tratamento anticorrosão;Construção interna em alumínio 

fundido(não-ferroso);  Acabamento pintura  em epóxi. Isento de cantos vivos, 

facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção.CONTROLE DE 

AQUECIMENTOSistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, 

que permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR. Possui resistência 

tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande área para troca de 

calor e alta durabilidade. Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle 

da temperatura do AR. Controle de potencia da resistência proporcional ao valor 

programado  para ar ou RN.Sistema de segurança para interrupção automática do 

aquecimento para condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de 

circulação do ar.  

CONTROLE DE UMIDADE  

Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste preciso da 

umidade relativa do ar através da evaporação da água. Possui reservatório removível 

com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico de umidade e visor de nível de 

água. Indicação simultânea para umidade desejada e real no display do painel de 

controle. Sensor eletrônico para monitoração da concentração da umidade relativa. 

 

SENSORES 

Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de 

sobreaquecimento. 

Sensor eletrônico digital para umidade. Sensor principal para temperatura do RN. 

Sensor de temperatura auxiliar. 

 

TECLAS 

Bloqueio de teclado, Liga/Desliga, Aumento de temperatura desejada, Redução de 

temperatura desejada 

Aumento de parâmetros (umidade), Redução de parâmetros (umidade), Inibição de 

alarme sonoro, Seleção modo AR / RN, Gráfico de tendência, Liberação de 

temperatura desejada acima de 37,0°C (ate 39,0°C para modo AR e 37,0°C para 

modo RN) 

 

PARÂMETROS INDICADOS 

Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temperatura do ar .Temperatura do RN 

. Temperatura desejada 

Temperatura auxiliar. Data e hora. Gráficos de tendência para as últimas 60 horas de 

todos os parâmetros indicados 

INDICADORES LUMINOSOS 

Equipamento energizado 

Alarme acionado 

Potencia de aquecimento 

Temperatura selecionada >37°C 

Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle) 

Teclado bloqueado 

Falta de energia 

Alarme acionado extra, localizado na parte superior da incubadora, facilitando a 

identificação de acionamento de alarme, indenpendente da posição do 

equipamento.  
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ALARMES AUDIOVISUAIS 

Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável 

Sensor de pele desconectado 

Falta de circulação do ar 

Falha no sistema 

Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN 

Hipotermia e Hipertermia para RN  

Temperatura do ar alta / baixa  

Reservatório aberto 

Sobreaquecimento 

Nível baixo de água 

Umidade alta 

Umidade baixa 

Falha no sensor de umidade 

ENTRADA DE GASES 

Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que 

promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o aumento da 

concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das 

condições ambientais as quais o recém nascido está exposto. 

Entradas independentes para ar e oxigênio. 

Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, dotada de 

microfiltro sinterizado com elemento filtrante para 0,3 mícron totalmente 

independente da entrada de ar. 

Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas 

maiores que 0,5 mícron, dotado de tampa removível.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modos de funcionamento: 

Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da temperatura 

do paciente 

Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém nascido. 

Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos 

microprocessados 

Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão 

Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro 

Alimentação: 127 / 220 Vca (± 5%), com seleção automática de tensão 

-50/60 Hz  

- cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos 

- 2 Fusíveis de proteção 

- Potencia de entrada: 830W 

- Potencia máxima do aquecedor 250w 

Faixas de controle de temperatura:Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 

0,1°CServo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°CFaixa de controle 

para umidade relativa: 20 a 95%Faixa de indicação da temperatura (resolução de 

0,1ºC):- Ar: 10,1 a 50,9°C- Rn1: 10,1 a 50,9°C- Auxiliar: 10,1 a 50,9ºCFaixa de 

indicação da umidade: 0 a 99,9%Resolução da indicação de umidade relativa: 

±0,1%Nível de ruído interno: inferior a 50dBAVelocidade do ar sobre o colchão< 0,35 

m\sConcentração máxima de CO2< 0,4%Gráficos de tendência: escala de tempo 

ajustável de 2,5 a 60 horas para todos os parâmetros Precisão do sistema de 

controle: ±0,2ºCDIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADASLargura: 52 cmComprimento: 

90 cmAltura: 137 cmACOMPANHA- Suporte dotado de parachoque nas laterais e 

quatro rodízios de 100 mm de diâmetro (4 pol.) com freio;- Suporte duplo para 

monitor com suporte de soro menor;- Gaveteiro duplo( 2 gavetas). 
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33 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL / COM RODÍZIOS  

Fornece medição precisa da intensidade da luz azul do espectro para garantir o 

melhor tratamento fototerapêutico. 

Segurança - Eficácia do tratamento - Tratamento poupador de tempo 

Manuseio simples e exibição facilmente legível 

Sistema óptico perfeito e precisão de medição 

Segurança e Calibração 

Limpeza fácil 

Bateria de longa duração, voltagem 110v. 

unid 2  R$ 11.886,66   R$ 23.773,32  

34 

ANALISADOR DE OTOEMISSÕES 

- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções 

- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos 

- Sonda infantil removível para facilitar limpeza 

- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode 

definir protocolos de exames para cada situação e ambiente 

- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do 

exame 

- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante 

o exame (até 50db de ruído) 

- Menu em Português 

- Memória para armazenar até 250 exames 

- Alimentação através de pilhas 

- Não necessita computador para operação 

-Alimentação através de pilhas 

 ACOMPANHA MINIMAMENTE OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

• Impressora termo sensível, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, 

maleta para transporte, ANALISADOR DE OTOEMISSÕES 

- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções 

- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos 

- Sonda infantil removível para facilitar limpeza 

- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode 

definir protocolos de exames para cada situação e ambiente 

- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do 

exame 

- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante 

o exame (até 50db de ruído) 

- Menu em Português 

- Memória para armazenar até 250 exames 

- Alimentação através de pilhas 

- Não necessita computador para operação 

-Alimentação através de pilhas 

 ACOMPANHA MINIMAMENTE OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

• Impressora termo sensível, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, 

maleta para transporte, base de mesa com conexão à PC, sonda, 4 ponteiras extras 

para sonda, jogo de olivas, 1 rolo de papel térmico para impressora, 4 Baterias 

AA/UW3/R6 Alcalinas, manual de operação, cabo extensor (1m), certificado de 

garantia e certificado de calibração incluso. 

unid 1  R$ 31.810,00   R$ 31.810,00  
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35 

ELETROCARDIÓGRAFO: Eletrocardiógrafo portátil de repouso de 03 canais e 

aquisição simultânea das 12 derivações com bateria interna recarregável - Possui um 

display de LCD VGA de ¼   e resolução de 320 x 240 - O display de LCD oferece uma 

visão em tempo real das 12 derivações do ECG, através do display toda a 

programação do aparelho pode ser rapidamente revista e alterada, bem como a 

visualização dos exames gravados, transmitidos e impressos - A revisão dos exames 

antes e depois de gravados garante uma qualidade ótima dos ECG impressos e uma 

economia de papel significativa - Impressora térmica de alta resolução e 8 

pontos/mm integrada ao eletrocardiógrafo - Software de análise e interpretação de 

ECG. Teclado alfanumérico completo para entrada de dados do paciente e teclas de 

acesso rápido ao menu do aparelho - Teclas rápidas para aquisição e impressão do 

eletrocardiograma - Tecla para impressão das derivações de ritmo e tecla para 

transmissão do exame - Imprime até 3 derivações de ritmo - Memória flash interna 

de 60 exames para armazenagem dos eletrocardiogramas e opção para 150 exames - 

Conexão ao PC via porta Serial RS 232 para transmissão dos exames e opção de 

transmissão via Rede LAN, Sem fio WLAN, Modem ou GSM - Sistema de segurança 

via LEAP, WEP, WPA - Conectividade via XML e DICOM - Impressão em modo 

Standard e cabrera de 3, 3 + 1 e 3 + 3 canais e no modo de ritmo de 3 ou 6 canais - 

Medida da frequencia cardíaca, Intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T - 

Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - Display da forma de onda: 

LCD ¼ VGA grupo de 3 ou até 8 canais - Taxa de amostragem: 10.000 

amostras/segundo/canal - Sensibilidade: 5, 10 ou 20 mm/mV - Velocidade de 

Impressão: 5, 10, 25 ou 50mm/s - Formato do Ritmo: 3 ou 4 canais configurável - 

Frequencia de Resposta de 0.05 a 300 Hz - Filtros: Da linha de base de alta 

performance, Filtro de rede de 50/60hz, filtros de 40Hz ou 150Hz - Conversão A/D: 

20 bits (1.17 microvolt LSB) - Classificação do Equipamento: Classe II, Tipo CF 

protegido contra desfibrilador - Dimensões: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm - Papel térmico de 

108mm em formato Z - Peso: 3,3 kilos incluindo a bateria e sem papel - Alimentação: 

Universal de 100-240 VAC a 50/60HzIncluído os Acessórios Básicos: Cabo Paciente de 

10 vias, 06 pêras Adulto précordiais, 04 clips Adulto para extremidades, 01 caixa de 

papel térmico em formato 'Z', 01 Cabo de força tripolar, 01 Manual de Operação, 01 

Manual de Serviço, 01 Guia de colocação dos eletrodos e 01 Relatório de testes 

unid 1  R$ 7.815,16   R$ 7.815,16  

36 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos 

plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodizios, potência motor mínimo 1/4 

hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, 

volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 

vacuômetro, teclado membrana, alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos 

para aspiração; 

unid 2  R$ 6.860,00   R$ 13.720,00  

37 

BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, transistorizado, mais de 130 w de 

potência, uso geral em centro cirúrgico e ambulatório, saidas monopolares e 

bipolares cinco níveis de blend, proteção contra rompimento do fio placa, 

recomendado para técnicas de volatilização celular, corte liso, fino e preciso para 

patologia, não possui vávulas. 

Acessórios que acompanham o aparelho: 01 caneta porta-eletrodos simples, 

monopolar com cabo de silicone; 01 caneta porta eletrodos com comando digital 

com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inóx flexível com cabo; 01 pedal com 

cabo; 01 jogo de eletrodos especiais, tensão 110/220. 

unid 1  R$ 7.536,00   R$ 7.536,00  
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APARELHO MÓVEL DE RAIOS-X HOSPITALAR. 

Para atendimento em Unidades de Radiologia, Pronto Atendimento, e Centros 

cirúrgicos; Sistema de descarga capacitiva para armazenamento de energia; Sistema 

integrado Gerador/Estativa/Tubo de Raios/Colimador em base sobre rodízios; 

COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X Alta freqüência - multipulso; Tecnologia de 

armazenamento de energia via Descarga Capacitiva Frequência : 55KHz Potência: 30 

kW; Sistema de Controle micro processado; Painel de membrana: teclas do tipo 

simples toque; Ajustes: kV para Radiografia: 30 a 125 kV – sensibilidade de 1kV; mA 

p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por software; Seleção 

automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição: 0,01 a 5 segundos; Faixa de 

mAs: 0,5 a 266 mAs préprogramável por software; Seleção de diferentes postos de 

trabalho; Indicação de todos os Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA 

e tempo) Programa de detecção de falhas on-line com indicação de códigos de erro 

no display digital do painel; 48 programas anatômico de órgãos por região: Projeções 

ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR); Proteções para: Rotação de 

ânodo; Aquecimento do tubo; Filamento do tubo; Combinações de técnicas 

radiográficas com bloqueio para valores acima da curva característica do Tubo; 

Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Frenagem do anodo do tubo 

após exposição; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m; Cabo 

de alimentação com comprimento de 9,0 m; Compartimento para transporte de 

chassis com capacidade de armazenamento de até 6 chassis de 35 x 43 cm; Indicador 

de distancia foco / filme em centímetros; Tecnologia conversora de alta freqüência; 

Alimentação elétrica  220V - 50/60Hz Compensação automática de tensão de linha 

de +/- 10%; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Peso do conjunto: 239 kg. 

BRAÇO ARTICULADO Sistema conjugado ao gerador; Movimento vertical de 144 cm 

Rotação do braço articulado em relação a base de +45°/ -45°; Estativa giratória com 

braço articulado porta tubo; Rotação do conjunto tubo / colimador sobre o eixo 

horizontal de +90° / -90°; Freios mecânicos; Inclinação frontal do tubo de -10° / +90°; 

COLIMADOR MANUAL Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; 

Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico de 30s para desligamento 

automático do campo luminoso; Rotação do campo de radiação de 180º; Filtração 

inerente equivalente a 2 mm Al; Proteção para até 125 kV; Traço preto reticulado em 

cruz para focalização e centralização da área de interesse; UNIDADE SELADA 20/40 

9896 040 17931 Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo 

giratório imerso em óleo isolante;Potencia de 20 / 40 kW; Rotação do Anodo de 

2700 RPM em 50Hz e 3200 RPM em 60Hz Focos de 1,0 e 2,0 mm; Capacidade 

calórica de 140 kHU. Filtragem total mínima equivalente (+colimador ) a 2,5mm Al; 

unid 1  R$ 125.900,00   R$ 125.900,00  

39 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ( ECG + SPO2 + PANI )  

ECG: 

• Controle automático de ganho. 

• Detecção da onda, por software inteligente. 

• Reconhecimento e validação do pulso de  

marca-passo. 

• Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. 

• Visualização das sete derivações. 

• Permite e interligação com central e desfibrilador 

• Operação no modo Filtro e Diagnóstico. 

• Faixa de medidas 0 a 300 bpm. 

• Precisão; 1bpm ou ±2% (a que for o maior). 

 

ALARMES: 

• Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, 

de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos os 

parâmetros. 

• Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. 

• Indicação Visual. 

• Indicação diferenciada para assistolia. 

 

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS: 

unid 2  R$ 16.580,00   R$ 33.160,00  
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• Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 

nas últimas 72 h. 

• Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h,  

3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. 

• Escala automática de 0-máx. ou min-máx. 

SAÍDA PARA IMPRESSORA:• Para impressão dos valores de ECG, SpO2, PANI e das 

condições de alarme• Dois modos de impressão: relatório e contínuo• Compatível 

com impressora matricial.SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA:• Padrão RS232 - para 

computadores ou estação central(software opcional)• Saída de ECG 1V/mV• 

Sincronismo de onda R, digital de 12Vx200ms, positivo• Saída sincronismo de 12V 

(opcional).ALIMENTAÇÃO:• Rede Elétrica - 110 a 220 Vac - 50/60Hz• Fonte externa: 

12 Vdc (estabilizada)• Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática• 

Uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente carregada• Tempo de recarga: 

16h quando totalmente descarregada.ESPECIFICAÇÕES GERAIS:• Congelamento das 

formas de onda de ECG e SpO2 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.• Ajuda "on-line” 

com 41 páginas na tela.• Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica 

ou só bateria.• Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de 

bateria. 

40 

VENTILADOR PULMONAR ADULTO/ PEDIÁTRICO/NEONATAL 

Modos Operativos 

Adulto/Pediátrico 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

PRVC 

SIMV (VCV) + PSV 

SIMV (PCV) + PSV 

MMV + PSV 

PSV + VT Assegurado 

Pressão Bifásica (APRV+BIPAP) 

VNI 

Neonatal 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

SIMV (PCV) + PSV 

Fluxo Contínuo 

CPAP Nasal 

Alarmes 

Programáveis 

Pressão Máxima 

Pressão Mínima 

Volume min Expirado Máx. 

Volume min Expirado Mín. 

VT Expirado Máximo 

VT Expirado Mínimo 

Frequência Respiratória Màx 

Apneia 

unid 2  R$ 57.130,00   R$ 114.260,00  
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PEEP 

FiO2 

Automáticos 

Ciclo Interrompido 

Relação I:E Invertida 

Queda de Energia 

Queda de Pressão de Ar/O2 

Bateria Baixa 

Configurações Especiais 

Calibração do Touch Screen. 

Fácil atualização do Firmware sem abrir o ventilador. 

Medições de gases com correções BTPS. 

Tempo de nebulização programável com compressão automática do fluxo 

inspiratório. 

100% Oxigênio até 20 min. com alarme silencioso de 30 seg. 

Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a 

necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do 

paciente. 

Ajuste do volume do alarme. 

Compensação de altitude. 

Seleção de idioma. 

Interface Gráfica 

Tela de Configuração Inicial 

Seleção do Paciente 

Sexo 

Altura 

Cálculo Automático do Peso TeóricoNível de Ventilação por mL/kgTipo de Via Aérea 

ArtificialTipo de UmidificaçãoProva de LinhaMedição da Complacência do 

CircuitoFunção Último PacienteVisualização Operacional:Programação das variáveis 

ventilatórias.Barra gráfica de pressão.Seleção personalizável de até 5 gráficos 

simultâneos:Pressão / TempoFluxo / TempoVolume / TempoVolume / PressãoFluxo / 

VolumePressão / FluxoPletismografiaETCO / Tempo 2ETCO / VolumeNEONATAL: até 

3 gráficos simultâneos:Pressão / TempoFluxo / TempoVolume / 

TempoPletismografiaETCO / TempoFonte interna: Bateria  com 360 min. 

Autonomia.Alimentação elétrica 110. 

        

41 

BALANÇA DIGITAL ELETRO MECANICA ATÉ 1000KG  

DESCRIÇÃO  

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 (Com Coluna,  Rodas de Aço e Grade de Proteção) 

Aferida com Selo e Lacre INMETRO   

Capacidade: 1000kg 

Divisão: 200g 

Plataforma: 1.00 x 1.00m 

CARACTERISTICAS DA BALANÇA 

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 - Rodas de aço e grade de proteção p/ coluna; 

 - Pintura poliéster a pó na cor cinza; 

 - Estrutura em chapa de aço carbono 

 - Balança Eletrônica Com Redução Mecânica na plataforma 

 - Célula de carga na coluna, fácil manutenção e menor custo 

 - Maior Resistência para ambientes agressivos 

 - Altura de 1,35 m 

 - Aferida com Selo e Lacre INMETRO 

 - Fonte de Alimentação Automática 

 - Função TARA até 100% da Capacidade CARACTERÍSTICAS INDICADOR DIGITAL 

- Interface serial RS – 232 para impressora específica ou computador 

- Digital em ABS resistente   

- Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos 

- Teclas de Zero, Tara e Imprime 

unid 1  R$ 4.533,33   R$ 4.533,33  
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- Tempo de estabilização menor que 3 segundos 

- Busca automática de zero 

- Conversor A/D com 20.000 contagens internas 

- Tensão de alimentação: 110/220V  - Bivolt Automático 

 

42 

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG   

DESCRIÇÃO: 

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG   

Equipamento para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos através de 

centrifugação em alta rotação Estrutura: pendular com suspensão através de 

correntes sustentadas por três colunas fixas ao piso, 220WTS. 

CARACTERISTICAS: 

 

Volume do cesto: 432 dm³ 

Diâmetro do cesto: 1000 mm 

Altura do cesto: 550 mm 

Fator de carga: 1:4,3 

Potencia motor: 10 cv 

Dreno: 4" 

Corpo externo: base robusta, de alta espessura, em aço pintado em epóxi de duplo 

componente. 

Cesto interno: em chapa de aço inoxidável AISI 304 com perfurações estampadas de 

7mm de diâmetro. 

Motor: blindado IP55, próprio para operação vertical, trifásico e transmissão por 

polia e correias.  

Tampo: totalmente em aço inoxidável e de perfeita acomodação no tambor. 

 Comando: acondicionada em caixa elétrica para fixação a parede.  

 Com Freio Pneumático. 

unid 2  R$ 110.000,00   R$ 220.000,00  

43 

SECADOR ELETRICO ROTATIVO 50KGDescrição:Secador Rotativo destinado à 

secagem de roupas.Estrutura montada em perfis de aço SAE 1020 rigidamente 

interligados por meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao 

conjunto.Corpo externo construído em chapas de aço SAE 1020, tipo gabinete, 

revestido internamente com isolante térmico.Todo o conjunto recebe tratamento 

antiferruginoso e pintura de acabamento em epóxi.Cesto:Cesto interno construído 

em chapa de aço inoxidável com perfurações.Eixo em aço SAE 1020 dimensionado 

para suportar os esforços e eventuais sobrecargas solicitadas durante a 

operação.Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, altamente resistente ao 

calor, com visor para permitir a visualização das roupas em movimento, possuindo 

sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto não 

estiver em movimento.Sistema de transmissão:Acionamento através de correias em 

“V”, polias segundo padrão ABNT e motor de indução trifásica para o cesto e 

exaustor. Este motor possui proteções elétricas contra sobrecargas e curtos-

circuitos.Câmara de Aquecimento:Formada por um conjunto de resistências elétricas 

tubulares blindadas para melhor dissipação de calor.Exaustor com rotor em alumínio 

para retirada do ar saturado do interior do cesto, com filtro para retenção de felpas 

e caixa para limpeza dos resíduos.Comandos:Painel de operações constituído pelos 

seguintes comandos:Controlador eletrônico para controle de tempo e 

temperatura.Botão liga/desliga ciclo.Botão para rearme do sistema de segurança 

(reset manual).Botão de emergência.Sinaleiro para indicação de aquecimento 

ligado.Alarme sonoro para término do processo.Tensão: 220/380 V 

unid 2  R$ 64.343,33   R$ 128.686,66  

44 

SELADORA PEDAL PARA TNT P500 SELADORA PARA TNT, sela e corta;com tempo de 

resfriamento;  

acessório: bandeja 

dados técnicos: área de selagem: 500mm voltagem: 110/220v estrutura: tubo 

retangular 30 x 20mm peso (aproximado): 17kg dimensões :altura: 1100mm, largura: 

550mm,profundidade: 300mm 

unid 2  R$ 2.613,33   R$ 5.226,66  
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BALANÇA DE PRECISÃO Balança digital - com capacidade máxima de até 2.000g. 

Visor de no mínimo de 4 dígitos resolução de 1 grama, precisão de +/- 0,2%, taxa de 

amostragem 0,8s. Função de tara. Proposta com catálogo completo que comprovem 

a características técnicas. Deve acompanhar manual de usuário e técnico, tensão de 

alimentação de 110/220 volts 50/60hz. Caso a alimentação seja por bateria ou 

pilhas, estes devem acompanhar o produto. Deve acompanhar certificado de 

calibração. 

unid 2  R$ 3.181,66   R$ 6.363,32  

46 

ESTERILIZADOR A VAPOR - HOSPITALAR BARREIRA  -2 PORTAS GUILHOTINA  

Esterilizador destinado a atender os mais criteriosos parâmetros de esterilização e 

parâmetros normativos de fabricação e segurança, podendo esterilizar e secar 

materiais de densidade como campos e roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios 

empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, líquidos em frascos abertos, 

com programa específico para teste Bowie & Dick e Leak Test.   

PROGRAMAÇÃO ACESSÍVEL AO USUÁRIO: Parâmetros configuráveis pelo usuário 

através da interface do comando com utilização de senha. 

Porta: dupla em barreira tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento 

automático e ausência de esforço físico.  

CÂMARA: Construída em dupla parede com isolamento em Bidim. 

Tubulação: tubulação existente soldada na câmara, em aço inoxidável AISI 316. 

Hermeticidade: hospitalar desmontável, facilitando o tráfego em corredores com 

dimensões reduzidas durante o processo de transporte e instalação. 

Validação: validável conforme procedimentos da Norma NBR ISO 17665-1. 

 

DIMENSÕES DA CÂMARA MM 

(c x l x a) 408 x 408 x 1285  

Volume útil (I) 213  

Volume total  292  

Número de cestos ISO  4  

Dimensões Externas cm (c x l x a) 158,5 x 92,0x 171,0  

Embalagem cm (c x l x a) 187,5x 109,3 x 206,6 

Volume (m3) 3,85  

Calor Liberado (BTU) 1500  

PAINEL DE COMANDO: Disposto em altura que facilita visualização e operação do 

lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando 

microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão 

de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, 

manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa, todos com 

glicerina para permitir leituras estáveis e botão de emergência. 

COMANDO ELETRÔNICO: automático, microprocessado com tela touch screen 

colorida de 4,3” que permite a completa parametrização das fases do ciclo de 

esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, com a possibilidade 

de armazenamento de até nove ciclos e parametrização.PORTAS: Tipo guilhotina, 

com movimentação vertical, acionamento automático através do painel seletor no 

painel de comando. Possui movimentação das portas pela ação de um cilindro 

pneumático sem contrapeso, com dispositivo antiesmagamento (opcional) e com 

esforço de fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de 

aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforçoestrutural em 

cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de rocha livre de asbestos e 

cloretos que garante temperatura externa da porta inferior a 50oC, e superfície 

externa em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. 

Opcionalmente, em chapa de aço inoxidável AISI 304 com acabamento 

escovado.SEGURANÇA• Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada;• 

Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada;• Válvula de 

segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm2 com dispositivo de limpeza e 

verificação de funcionamento;• Início do ciclo apenas na presença de pressão de 

vapor no gerador ou na linha de suprimento; • Sistema de elevação automática da 

porta com pressão de trabalho calibrada, para proteção do operador;• 

Impossibilidade de abertura das portas após oinício do ciclo e na presença de 

unid 1  R$ 336.500,00   R$ 336.500,00  
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pressão de vapor na• Impossibilidade de abertura simultânea das duas portas pelo 

operador  • Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da 

temperatura definida para o ciclo na câmara interna;• Termostato de segurança para 

proteção das resistências elétricas;• Rotina de emergência que na falta de energia 

elétrica mantém o travamento das portas e a liberação da pressão de vapor da 

câmara interna; 

Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar comprimido; 

• Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do 

esterilizador e despressurização da câmara de esterilização. 

• Trava pneumática que empede a abertura da porta quando o esterilizador está em 

funcionamento. 

IMPRESSORA: instalada no painel frontal do esterilizador, a impressora permite a 

documentação do processo com registros da hora de início do processo, dados de 

tempo, temperatura e pressão da câmara interna durante o processo de 

esterilização, início do ciclo, fases do ciclo, início e término da fase de exposição e 

indicação de local para assinatura do operador e supervisor da unidade. A 

impressora é constituída de um corpo em plástico e tampa que recobre a bobina de 

papel. É dotada de um mecanismo de impressão térmico e utiliza bobina de papel de 

58 mm de largura, para impressão.  

Tensão 220v 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Cavalete de agua, sistema osmose reversa, 02 Carrinhos de Movimentação de Carga, 

confeccionados em Aço Inoxidável; o 01 Rack de Carga de duplo andar, 

confeccionado em Aço Inoxidável AISI 316, sendo o andar superior com piso 

removível; 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, 

para carregamento completo do Rack de Carga; 50 Bobinas de Papel para 

Impressora; e Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do 

equipamento e de suas especificações supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo 

o serviço de instalação do equipamento no local indicado, sem ônus para o 

município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o 

equipamento, sem ônus para o município. 

47 

Bruto (Kg) 122 POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS e INSUMOS: 01 

Cesto confeccionado em AÇO AISI 304 aramado, dotado de 4 pés para contato com o 

findo da cuba, que é utilizada para propagação das ondas ultrassônicas. Duas alças 

embutidas, garantindo uma maior área efetiva para limpeza.  

Dimensões (milimetros): 680 x 270 x 220.100 Indicadores de limpeza nível 1 - L1 cor 

amarelo para validação e acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, 

indicado para detergente enzimático.100 Indicadores de limpeza nível 2 - L2 cor 

verde para validação e acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, 

indicado para detergente alcalino.  50 litros de detergente enzimático para lavadora 

ultrassônica.50 litros de detergente alcalino para lavadora ultrassônica. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo 

o serviço de instalação do equipamento no local indicado, sem ônus para o 

município. 

02.  A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o 

equipamento, sem ônus para o município. 

unid 1  R$ 117.613,33   R$ 117.613,33  
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• LAVADORA TERMODESINFECTORA E SECADORA  COM DUAS PORTAS PARA 

INSTALAÇÃO EM BARREIRA 

 

Equipamento totalmente em aço inox . 

• Capacidade máxima de 290 litros 

• Porta em vidro para visualização e acompanhamento do processo de limpeza 

• Carregamento fácil do equipamento, com porta deslizante. 

• Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais e cobrindo toda 

a área de limpeza 

• Possui 12 programações, sendo 6 pré-programadas e 6 abertas para 

programação do usuário. 

• Volume de água consumido por fase: máximo 30 litros 

• Dimensões máximas externas: (LxAxP) 0,95 x 1,74 x 0,74m; 

• Rack para 8 cestos DIN. 

• Visor: Touchscreen Colorido, que permite o acompanhamento do ciclo; 

• Impressora para documentação do processo; 

• Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta 

de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra 

superaquecimento; 

• Trava Porta: Elétrico; 

• Possui 2 entradas de água: 

- Entrada de água fria 

- Entrada de água desminerizada. 

• Bombas dosadoras: 1 para controle de injeção de soluções. 

• Alimentação: 220Vac  

• Temperatura da Água: 80 a 93ºC 

Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro 

absoluto (HEPA) e de vácuo, garantindo o processo de secagem por completo. 

• Ciclos com período de duração entre 1 e 30 minutos. 

• Sistema de segurança ante esmagamento; 

• Iluminação Interna da câmara. 

• Atende a norma internacional ISO 15883 

• Atende a norma da Anvisa RDC 15 

• Produzido dentro das normas ISO 9001 e BPF 

 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Sistema osmose reversa com capacidade para filtragem de 35 litros por hora, com 

reservatório com capacidade de 50 litros, 02 Carrinhos de Movimentação de Carga, 

confeccionados em Aço Inoxidável, 50 Bobinas de Papel compatível com a 

Impressora, 01 Filtro FSF é destinado à super filtragem de água para enxágue de 

materiais após o reprocesso. Além disso possui 03 estágios, sendo eles de 

polipropileno, carvão ativado e resina catiônica. e Demais acessórios necessários 

para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações 

supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo 

o serviço de instalação do equipamento no local indicado, sem ônus para o 

município. 02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

unid 1  R$ 384.000,00   R$ 384.000,00  

49 

AUTOCLAVE BAIXA TEMPERATURA /ESTERILIZADOR A PERÓXIDO DE 

HIDROGÊNIOCOMANDO Comando: controlador micro processado dedicado, tipo CLP 

industrial, com rotinas de auto testes, auto diagnóstico e supervisão, controla a 

dosagem do agente esterilizante no início do ciclo e permite o acompanhamento das 

fases do processo, do alcance dos parâmetros programados – tempo, temperatura e 

pressão  e da ocorrência de falhas, através de leitura direta no mostrador digital tipo 

IHM, dotado de tela Touch Screen de 10”.CONSTRUÇÃO Câmara de esterilização: em 

formato cilíndrico construída em aço inoxidável AISI-316L com superfície polida, 

espessura de 12,5 mm, conexões do tipo flanges para vácuo no padrão ISO-KF, 

testada com pressão hidrostática de acordo com a ASME VIII. Externamente 

unid 1  R$ 699.800,00   R$ 699.800,00  
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revestida com chapa de alumínio sobre isolamento em manta de borracha ante 

chama e poliuretano Estrutura: em aço SAE 1020 com proteção anticorrosiva e pés 

reguláveis para nivelamento. Portas: equipamento com duas portas de acionamento 

manual e abertura lateral, com vedação por guarnição de silicone, internamente 

construída em alumínio 5083 com 12,5 mm de espessura e acabamento externo em 

aço inoxidável AISI-304 escovado. Acabamento: frontal, de fundo e laterais em chapa 

de aço inoxidável. Tubulações e válvulas: tubulações em aço inoxidável AISI-304 e 

alumínio anodizado. Conexões por abraçadeiras metálicas, com anéis de vedação 

(0’ring) em Viton, para evitar falsas entradas de ar.SEGURANÇA O equipamento 

apresenta os seguintes itens de segurança: • Aviso sonoro e visual para sinalização 

de final de ciclo; • Sistema de monitoramento por RFid do agente esterilizante, 

utilizado no equipamento garantindo maior rastreabilidade e segurança para o 

processo; • Liberação apenas de oxigênio gasoso e vapor de água, substâncias 

inócuas para a saúde e o meio ambiente. 

DADOS TÉCNICOS  

Porta Quantidade 2 

Bomba de Vácuo Vazão (m³/h) 35 

Vácuo (mTorr) 20 20 20 20 

Conexão (Ø) DN - Diâmetro Nominal DN25 

Tensão (V) 220 

Frequência (Hz) 50 / 60 

Eletricidade Tensão (V) 220  

Frequência (Hz) 50 / 60 

Potência (kW) 5 Corrente (A) 20 Condutores (3 x mm²) 2,5 

Disjuntor (A) 20  

Câmara Dimensões (cm) 61,0 x 80 

Volume da câmara (l) 234 

Volume útil da câmara (l) 205 

Número de cestos 4 

Dimensões externas do equipamento (LxAxP) cm 83 x 160 x 90 

Peso Líquido (Kg) 530 

Bruto (Kg) 610 

 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:  

 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, para 

Carregamento completo da Câmara de Esterilização;  

 01 KIT de Insumos de Peróxido de Hidrogênio para no mínimo 300 ciclos de 

esterilização, podendo este ser fornecido sob demanda caso estes insumos possuam 

prazo de validade curto (inferior a 01 ano);  

100 Bobinas de Papel para Impressora ou 10 Fitas de Impressão para Impressora 

(caso seja Impressora Matricial);  

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e 

de suas especificações supracitadas.  

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, colocação e todo 

o serviço de instalação do equipamento no local indicado, sem ônus para o 

município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar o 

equipamento, sem ônus para o município. 

  

9- DA INSTALAÇÃO 

9.1.1  A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela 

montagem, colocação dos mesmos no local destinado para instalação, incluindo 

todo o serviço de instalação, sem ônus para o município. 

        

  VALOR MÉDIO APURADO POR PESQUISA DE MERCADO       R$ 2.815.468,43 

 

VALOR ESTIMADO PELO DECOP  >>>>>>>>>>>>>>>>  R$    2.815.468,43 
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ANEXO V 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA 

 
  Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do 

Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.° 120, 

Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela 

Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, brasileira, solteira, portadora da carteira de 

identidade n.º __________ e do CPF n.º __________residente e domiciliada nesta cidade, e pela Exma. Sra. 

Secretária Municipal de Saúde, Ana Paula Bragança Corrêa, brasileira, solteira, portadora da carteira de 

identidade n.º ______ e do CPF n.º _________ residente e domiciliada nesta cidade; doravante simplesmente 

denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classificação das propostas de preços no Pregão 

Presencial – SRP n.º 067/2019, para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata 

de julgamento e classificação das propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual “aquisição 

de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª 

Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”. Estando de acordo com as especificações no Termo de 

Referência  da SESAU –  ANEXO I do Edital às fls. __ à __ na Ata de Sessão Pública de Credenciamento 

constante às fls. ___ a ___ do processo administrativo n.º 37013/2018, que passam a fazer parte integrante 

desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classificada(s) com os respectivos 

itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua 

publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão gerenciador, na forma 

prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma 

do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se 

esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem como 

pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser publicada 

no Diário Oficial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual “aquisição de Móveis, 

Acessórios e Equipamentos Hospitalares, incluindo a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 

discriminados no Termo de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª 

Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme Termo de 

Referência da SESAU e demais especificações constantes da proposta comercial, referente ao Edital do 

Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019 e seus anexos nos autos do processo administrativo n.º 37013/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE DOS PREÇOS 

ITENS ESPECIFICAÇÕES UND QTD. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 Aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, incluindo 

a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo 

de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital 

Municipal Drª Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”, pelo 

Sistema de Registro de Preço. 
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1.  ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL COM 4 PLANOS LISA – 1 M (100X50X150)  

Estante lisa confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 medindo: C 

100cm x L 50cm x A 150cm, com 04 (quatro) planos (prateleiras) lisa, 

estrutura em tubo de aço inoxidável tipo AISI 304 18.8 Ø 1.1/2", pés com 

sapata de nivelamento em polipropileno injetado. 

Com Rodízios: Não, Cor: Aço Inox, Capacidade de peso total: 480 kg, 

Capacidade de peso por prateleira 120 kg,  Comprimento 1 m, Largura 50 

cm, Altura 150 cm, Prateleiras : 4 Prateleiras Lisas, Espessura das Chapas 

de Aço 0,8 mm, Espessura dos Tubos 1 mm, Diâmetro dos Tubos1 ¹/² '' 

(uma polegada e meia), Peso Líquido aproximado 29,3 kg. 

Und 24    

2.  ESTANTES DE AÇO INOX COM PRATELEIRA PERFURADA. 

Estante para guarda de material esterilizado com as seguintes 

características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, 

quatro prateleiras intermediárias com capacidade mínima de 280KG do 

tipo chapa de aço inoxidável perfurada, no mínimo, 1mm de espessura e 

dobras rebatidas. Deve possuir quatro rodízios giratórios de no mínimo 

100 milímetros de diâmetro sendo dois com travas de fácil acionamento. 

Dimensões (AxLxP): mínimo de 180x100x500. 

Und 08 

 

   

3.  ESTANTE AÇO INOX COM RODIZIOS 

Estante em aço inox, gradeada, medindo C: 1.10x L: 0,50 x Al:1,75 cm, com 

4 prateleiras com capacidade mínima de 100KG, com rodízios de no 

mínimo 4 polegadas. 

Und 08    

4.  ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO.  

 Estrutura em tubo de aço inox 304, ganchos para acomodação de 

dezesseis cestos de 540 x 360 x 195mm e quatro rodízios de 4”. 

Dimensões: 1160 x 800 x 1600mm (C x L x A). 

Und 02    

5.  HAMPER AÇO INOXIDÁVEL  

Fabricado em estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável; Possui 

acabamento polido;  Equipado com base dotada de 03 rodízios de 02” com 

revestimento emborrachado; Dimensões:  Diâmetro: 470 m x Altura: 820 

mm; 

Und 05    

6.  MESA EM AÇO INOX 304  

CARACTERISTICAS: DIMENSÕES 1100x700x850 ( CxLxA) mm. Com 

Prateleira inferior perfurada, Pernas em tubo Ø 1 1/2", Pés niveladores 

sem rodízios. 

Und 10    

7.  PRATELEIRA LISA DE INOX  

PRATELEIRA LISA (PARA FIXAÇÃO NA PAREDE) Dimensões aproximadas: 

Comprimento: 1.500 mm Largura: 400 mm Lisa - Confeccionada em aço 

ínox 304 escovados. Fixadas na parede por mão francesa em Inox. 

Acompanha buchas e parafusos para fixação 

Und 16    

8.  BANCO ANATÔMICO INOX 

Banco giratório, material aço inoxidável, tipo de assento giratório e altura 

regulável, acabamento do assento estofado, revestido em 

courvim,BRANCO, tipo de pés fixo com ponteira de borracha. 

Und 06    

9.  BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA  

TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL 

DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700 MM, sem 

rodízios.   

Und 12    

10.  MESA INOX LISA  

Mesa confeccionada em inox lisa, aisi 304, medindo L: 90x C: 70x A: 85 e 

prateleira inferior, sem rodízios 

Und 10    
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11.  MÊSA DE CABECEIRA FIBERGLASS  

Mesa de Cabeceira confeccionada em fiberglass (fibra de vidro) sendo a 

gaveta e porta confeccionada em Arvoplac,  cor predominante branco, 

com 04 rodízios. 

DIMENSÕES: Comp.: 500mm; Larg.: 420mm; Alt.: 850mm 

Und 15    

12.  MESA DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL EM EPOXI COM RODÍZIOS  

 Sua estrutura é fabricada em aço com pintura em epóxi.  

 Superfície da mesa de refeição fabricada em MDF, em cor branca.  

 Possui 4 rodinhas, que facilitam o deslocamento da mesa de refeição. 

 Altura regulável através de manivela. 

Comprimento: 66cm ; Largura: 45cm; Altura máxima: 120cm; Altura 

mínima: 85cm 

Und 15    

13.  MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, 

Dotada de 4  rodízios de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e 

prateleira confeccionada em aço inoxidável, dimensões aproximada: 

Larg:50 x Comp: 90 x Alt:80 cm. 

Und 05    

14.  ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX 

Escadinha para leito hospitalar com piso em chapa de aço inox dobrada, 

revestido em borracha antiderrapante, com cantoneiras de aço inoxidável, 

pés com ponteiras de borracha. 

DIMENSSÕES APROXIMADAS: Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 

35cm; Largura do degrau 15 cm. 

Und 30    

15.  CAMA PARA PARTO PPP MANUAL  

Cama Hospitalar PPP; 

· Estrutura do leito construída em tubo retangular 50X30X1,20mm em aço 

carbono. 

· Movimentos: Elevação Dorsal 

· Base tubular 50 x 30 x 1,20 mm de aço carbono com pés recuados; 

· Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura com dobras 

de resistência; 

· Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta 

resistência; 

· Dispostas na cabeceira e peseira; 

· Grades com sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo 

leito; 

· Facilita a transferência do paciente; 

· Sistema de segurança trava e destrava composto por pino mola; 

· Cabeceira removível em polietileno. injetado ABS termoplástico de alta 

resistência; 

· Suporte móvel reforçado para apoio dos pé com engate fácil, tonando se 

mais Prático e seguro; 

· Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para 

permitir que fique disposto na posição vertical quando fora de uso; 

· Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade; 

·· Braços laterais de esforço rebatíveis; 

· Arco de sustentação removível; 

· Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis; 

· Possibilitam o posicionamento confortável da parturiente; 

· Revestidos em PU integral-SKIN;· Macios;· Confortáveis;· Altamente 

Und 03 
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resistentes. 

Dimensões da cama:· Capacidade máxima: 150 kg;· Dimensões: 2010x800 

mm;  

· Altura da cama: 640 mm; 

16.  BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COM BACIA DE ALUMINIO 

Banqueta auxiliar do parto humanizado; - fabricada com  Poli Etileno de 

Media Densidade PEMD, capacidade de suportar no mínimo 200 kg; - 

design que maximize o conforto e a estabilidade; - aberto na frente para 

visualização total do parto; - sem emendas ou frestas para facilitar 

limpeza; - acompanha bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta; 

Garantia 01 ano.  

Und 1    

17.  ESPALDAR  BARRA DE LING SEM REGULAGEM  MADEIRA, 

 2,24X0,90X0,46(CXLXA), fabricado em madeira de lei envernizada. 

Und 1    

18.  MESA MAYO  

Estrutura em aço inoxidável 304, polido, com tubo redondo de 1” x 

1,20mm. bandeja em chapa de aço inox 304, polido de 0,6mm, dimensões 

da bandeja: c=50cm l=34cm a= 4cm. altura regulável por manípulo. 4 

rodízios em gel de 50mm. dimensões: c=49cm l= 33cm a= 87cm 125cm 

Und 12    

19.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

da tampa): 1.040 mm. 

COR VERMELHO 

Und 02    

20.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

da tampa): 1.040 mm. 

COR BRANCO 

Und 02    
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21.  CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

DESCRIÇÃO: 

CARRO DE TRANSPORTE - 630 LITROS 

Em fiberglass de alta resistência e durabilidade, com acabamento em gel 

coat isoftálico, liso interna e externamente. montado sobre pneus de 06" 

sendo 02 fixos e 02 giratórios. suportes e dispositivos de elevação da 

tampa totalmente confeccionados em aço inoxidável, acabamento polido. 

modelo com tampa. capacidade 630 l. possibilita fácil higienização. 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensões internas:  

largura: 650 mm x comprimento: 1.135 mm x altura: 863 mm. 

Dimensões externas:  

largura: 720 mm x comprimento: 1.300 mm x altura (piso a extremidade 

da tampa): 1.040 mm. 

COR VERDE 

Und 02    

22.  CARRO TÉRMICO PARA REFEIÇÕES FECHADO Construído em aço inox 

padrão AISI 304 liga 18-8 escovado; Dotado de 02 portas em aço inox com 

trincos; Dotado de identificação por gravação química (para facilitar a 

higienização), constando modelo, ano de fabricação, número de série, data 

e telefone SAC para assistência técnica,  Estrutura reforçada, montada 

sobre 06 rodízios, sendo 02 fixos e 04 giratórios sem freio de 6 polegadas, 

com rodas maciças macias, Puxador em tubo de aço inox com diâmetro de 

1 polegada e parede de 1,2 mm para manuseio e dirigibilidade, Possui 20 

pares de cantoneiras internas, que acomodam os produtos para que não 

fiquem soltos criando barulhos desnecessários, Possui para-choque de 

proteção na cor cinza em toda a volta, ESPECIFICAÇÕES: A altura da 

primeira prateleira é de 18 cm e entre as demais é de 9,5 , Dimensões em 

cm: 128 alt. X 56,5 larg. X 90 comp., Capacidade: 44 SP 05; 44 PR 01 ou 22 

BJ 07; com lixeira na base do timão. 

Und 01    

23.  BANHO MARIA Fabricado em chapa de aço carbono com tratamento anti-

corrosivo, sendo parte externa em pintura epoxi, cuba sem emendas ou 

soldas em aço inox. Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. 

Controlador de temperatura digital. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Banho Maria Digital para uso universal.Controle de temperatura através 

de controlador digital. 

Temperatura de trabalho + 5°C até 100°CConstruída em aço carbono com 

tratamento químico anti-corrosão. Cuba em aço inox estampada sem 

emendas ou soldas. Pintura interna em tinta cor alumínio resistente à 

600°C. 

Isolação térmica em manta de lã de vidro. Dreno lateral. 

Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. 

Tampa pingadeira e base perfurada em aço inox. 

Fusível de proteção, cabo tripolar com dupla isolação. 

Chave Geral Voltagem: 110v /220v  Garantia de 12 meses. 

Medidas internas: 50x30x15 

Capacidade: 09 litros 

Potência: 1500 

Und 01    

24. 2
6
. 

BALANÇA NEONATAL E PEDIÁTRICA DIGITAL COM FUNÇÃO INGESTÃO DE 

LEITE MATERNO  

Capacidade:20 kg  

Graduação: 10 g 20 g  

Unid 01    
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Dimensões (LxAxP):552 x 156 x 341 mm  

Dimensões/bandeja (LxAxP):525 x 80 x 250 mm  

Dimensões/plataforma (LxAxP):280 x 65 x 250 mm  

Peso: 2,5 kg 

Alimentação: 4 Pilhas AAA 

Funções: TARA, BMIF, ESTAB  

25. 2
7
. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 

Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na 

faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 

8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta 

resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; pintura em esmalte; 

Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. 

Unid 03    

26. 2
8
. 

OXÍMETRO DE PULSO 

Com baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 

90 a 250 Vac, Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências.  

 SpO2:  Tecnologia DSP, Técnicas de espectrofotometria, Mostra os valores 

medidos de SpO2 e pulso,  Faixa de medida: 0 a 100%,  Precisão: 50 a 69% 

±3%, 70 a 100% ±2% 

DISPLAY E INDICADORES:  Controle digital do brilho, Display de led para 

SpO2 e pulso,  Indicação de bateria fraca, Indicação ligado, bateria 

carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. 

 PULSO:  Bip de pulso: 7 níveis,  Faixa de medidas: 30 a 254 bpm, Precisão: 

30 a 254 bpm - ± 2%. 

 SOM:  3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor,  Controle digital 

e independentes para alarmes e bip de pulso. 

 ACESSÓRIOS: 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm) 

• 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m) 

• 1 Manual do usuário 

• 1 Certificado de garantia 

• 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m) 

• 1 Sensor de orelha 

• 1 Sensor  neonatal  

• 1 Sensor  infantil  

Unid 04    

27. 2
9
. 

MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO  

 Características: 

- Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíaco 

fetal; 

- Portátil, compacto e de fácil manuseio;  

- Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: 

bradicardia, taquicardia e toco; 

- Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos; 

- Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão; 

- Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real; 

- Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo; 

- Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min; 

- Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais; 

- Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos 

como computador ou notebook; 

- Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do 

Unid 01    
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monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto 

e relatório para futura conferência; 

- Faz impressão em papel A4; 

- Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac – 50/60 Hz; 

- Peso Líquido: 4,2 Kg; 

- Dimensões: (L. P. A.) 237mm x 284mm x 115mm . 

28. 3
0
. 

DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA DIGITAL  

Gabinete confeccionado em poliestireno de auto impacto, auto brilho e 

antioxidante Display numérico digital. 

Led indicadora de equipamento ligado. 

Faixa de medida do Bcf de 50 a 240 batidas por minuto. 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. 

Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. 

Filtro minimizador de interferências durante a utilização. 

Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. 

Alta sensibilidade para ausculta coletiva. 

Saída para fone de ouvido ou gravador de som. 

Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. 

Ciclagem de 6.000 a 60.000. 

Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. 

Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 

Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. 

Led indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 

Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 

50/60 Hz. 

Acompanha frasco de gel para contato. 

Dimensões: (L. P .A.) 200 x 210 x 95mm. 

Peso líquido: 1,3 kg. 

Unid 01    

29. 3
1
. 

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL   

Três refletores de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos. 

Intensidade da iluminação de 45.000 lux. 

01 cúpula com 03 bulbos, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W,  luz fria, 

branca e uniforme. 

Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, 

auto-clavável, . 

Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas para travamento.  

Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando ao 

usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 

110V/220v. 

Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m. 

Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, 

automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência 

alimentado pela bateria interna. 

Bateria recarregável ao conectar o foco á rede elétrica. 

Acompanha bateria com gel hospitalar. 

Unid 03    

30. 3
2
. 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS: 

 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e 

Unid 04    



                    
                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br           98 

Processo Nº 37013/2018 

Ass.: _______ Fls. 98 

 
controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação 

ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados 

independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, 

flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cápsulas 

deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 

1 metro a partir do piso (altura de mesa cirúrgica) com o foco 

perpendiculçar à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das 

cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, 

sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na 

posição em que foi colocada; Sistema de sustentação leve, facilitando o 

movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser 

adotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz 

corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de cores 

deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 k ou maior; A 

intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 

100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo 

deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema 

eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço 

da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização 

e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema 

eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente 

retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste 

pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; 

Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das 

cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor 

voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura 

sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 

30.000 horas ou maior, tensão de alimentação 110v. 

31. 3
3
. 

INCUBADORA DE TRANSPORTE  

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a 

sua superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e 

garantir a visualização sobre o paciente. Base em material plástico de 

engenharia, garantindo leveza e durabilidade. • Para-choque circundante 

que protege todo o perímetro da incubadora. • Ampla porta de acesso 

frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. • Três 

portinholas de acesso para as mãos, com guarnições atóxicas e punhos 

elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia 

para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do 

leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de 

intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o 

corpo do paciente. • Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base 

da incubadora, em compartimento aberto que evita o acúmulo de gases 

em caso de vazamento. • Possibilidade de rápida retirada e instalação 

manual dos cilindros, sem necessidade de ferramentas. • Entrada de 

oxigênio com capacidade de concentração adequada na câmara do 

paciente para garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem 

desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação auxiliar anti-

ofuscante com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • 

Umidificação através de espuma sob o leito. • Controles 

microprocessados. • Sistema de auto-teste das funções e alarmes 

audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta 

temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC 

em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas 

menores que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia, 

baixa tensão das baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de 

aquecimento. • Indicação da carga das baterias de 12 V. • Indicadores do 

modo de alimentação elétrica AC/DC. • Indicação da temperatura do ar, da 

pele e das temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para 

visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade. • Ajuste das 

Unid 01    
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temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do 

último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com 

duas baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo, quatro horas. 

• Carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente 

durante a carga. • Possibilidade de alimentação através de conector de 

acendedor de cigarros. • Medidas externas máximas: largura 60 cm x 

comprimento 110 cm. • Alimentação 110V, Acompanha: • Carro de 

transporte com altura ajustável em três posições, com estrutura em 

material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com 

amortecedores e rodízios de 6 polegadas de diâmetro para diminuir a 

trepidação no transporte. • Cilindro tamanho “E” para oxigênio com 

válvula redutora e manômetro; • Cilindro tamanho “E” para ar comprimido 

com válvula redutora e manômetro. • Suporte de soro e ampla prateleira 

em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de suporte 

para no mínimo 10 Kg. 

32. 3
4
. 

INCUBADORA  

DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL 

Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de 

servo controle térmico infantil, sistema de umidificação servo ativo, 

display gráfico com curvas de tendência; 

Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém 

nascidos de risco em hospitais e maternidades. 

O Equipamento deverá estar registrado na ANVISA e, fabricado de acordo 

com as Boas Práticas de fabricação  -  ANVISA e ISO 13485: 2003 e 

certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 

de maio de 2007 e as normas técnicas. 

Sistema de circulação de ar destinado + uniformização da temperatura 

interna, evitando o acúmulo de dióxido de carbono no compartimento do 

RN; 

Baixo nível de ruído interno (<50 dBA); 

Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte. 

CÚPULA 

Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões 

amplas oferecendo praticidade de operação; 

Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que 

permite a formação de uma leve pressão positiva; 

5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 

localizadas na parte frontal, 2 localizadas na traseira e 1 localizada na 

lateral direita; 

1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral 

esquerda da cúpula para passagem de tubos; 

Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável; 

Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, 

possibilitando o deslocamento externo do leito; 

Quatro aberturas (Oito com porta traseira)  com vedações flexíveis para 

passagem de tubos, cabos, sondas, etc. sem oclusão; Trava de segurança 

para cúpula aberta, posicionada na lateral direita; Guarnição, construída 

em material atóxico, localizada sob a cúpula para vedação e 

amortecimento; Uma abertura com tampa para nebulizador. 

LEITO DO RECÉM NASCIDO 

Deslocamento externo através de trilhos com travas de segurança para 

final de curso;  Mecanismo de  inclinação do leito com acionamento 

através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em 

trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem 

necessidade de abertura da cúpula; 

Colchão em espuma de densidade adequada ao conforto do paciente com 

capa em material atóxico e auto-extinguível, de fácil limpeza e 

desinfecção. Bandeja para colchão em material plástico atóxico e 

Unid 01    
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transparente ao raio X, permitindo o procedimento de raio X sem remover 

o pequeno paciente. 

CORPO 

Construído externamente em aço carbono (também com opção em 

alumínio) com tratamento anticorrosão; 

Construção interna em alumínio fundido(não-ferroso);  Acabamento 

pintura  em epóxi. Isento de cantos vivos, facilitando os procedimentos de 

limpeza e desinfecção. 

CONTROLE DE AQUECIMENTO 

Sistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, que 

permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR. Possui 

resistência tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande 

área para troca de calor e alta durabilidade. Sensor eletrônico de precisão 

para monitoração e controle da temperatura do AR. Controle de potencia 

da resistência proporcional ao valor programado  para ar ou RN. 

Sistema de segurança para interrupção automática do aquecimento para 

condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do 

ar. 

CONTROLE DE UMIDADE  

Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste 

preciso da umidade relativa do ar através da evaporação da água. Possui 

reservatório removível com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico 

de umidade e visor de nível de água. Indicação simultânea para umidade 

desejada e real no display do painel de controle. Sensor eletrônico para 

monitoração da concentração da umidade relativa. 

SENSORES 

Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de 

sobreaquecimento. 

Sensor eletrônico digital para umidade. Sensor principal para temperatura 

do RN. Sensor de temperatura auxiliar. 

TECLAS 

Bloqueio de teclado, Liga/Desliga, Aumento de temperatura desejada, 

Redução de temperatura desejada 

Aumento de parâmetros (umidade), Redução de parâmetros (umidade), 

Inibição de alarme sonoro, Seleção modo AR / RN, Gráfico de tendência, 

Liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (ate 39,0°C para 

modo AR e 37,0°C para modo RN) 

 

PARÂMETROS INDICADOS 

Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temperatura do 

ar .Temperatura do RN . Temperatura desejada 

Temperatura auxiliar. Data e hora. Gráficos de tendência para as últimas 

60 horas de todos os parâmetros indicados 

 

INDICADORES LUMINOSOS 

Equipamento energizado 

Alarme acionado 

Potencia de aquecimento 

Temperatura selecionada >37°C 

Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle) 

Teclado bloqueado 

Falta de energia 

Alarme acionado extra, localizado na parte superior da incubadora, 

facilitando a identificação de acionamento de alarme, indenpendente da 

posição do equipamento.  

 

ALARMES AUDIOVISUAIS 

Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável 

Sensor de pele desconectado 

Falta de circulação do ar 
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Falha no sistema 

Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN 

Hipotermia e Hipertermia para RN  

Temperatura do ar alta / baixa  

Reservatório aberto 

Sobreaquecimento 

Nível baixo de água 

Umidade alta 

Umidade baixa 

Falha no sensor de umidade 

ENTRADA DE GASES 

Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, 

que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o 

aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a 

uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está 

exposto. 

Entradas independentes para ar e oxigênio. 

Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, 

dotada de microfiltro sinterizado com elemento filtrante para 0,3 mícron 

totalmente independente da entrada de ar. 

Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de 

partículas maiores que 0,5 mícron, dotado de tampa removível.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modos de funcionamento: 

Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da 

temperatura do paciente 

Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém 

nascido. 

Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos 

eletrônicos microprocessados 

Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão 

Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de 

termostato/termômetro 

Alimentação: 127 / 220 Vca (± 5%), com seleção automática de tensão 

-50/60 Hz  

- cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos 

- 2 Fusíveis de proteção 

- Potencia de entrada: 830W 

- Potencia máxima do aquecedor 250w 

 

Faixas de controle de temperatura: 

Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Servo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C 

Faixa de controle para umidade relativa: 20 a 95% 

Faixa de indicação da temperatura (resolução de 0,1ºC): 

- Ar: 10,1 a 50,9°C 

- Rn1: 10,1 a 50,9°C 

- Auxiliar: 10,1 a 50,9ºC 

 

Faixa de indicação da umidade: 0 a 99,9% 

Resolução da indicação de umidade relativa: ±0,1% 

Nível de ruído interno: inferior a 50dBA 

Velocidade do ar sobre o colchão< 0,35 m\s 

Concentração máxima de CO2< 0,4% 

Gráficos de tendência: escala de tempo ajustável de 2,5 a 60 horas para 

todos os parâmetros  

Precisão do sistema de controle: ±0,2ºC 

 

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 

Largura: 52 cm 
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Comprimento: 90 cm 

Altura: 137 cm 

ACOMPANHA 

- Suporte dotado de parachoque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm 

de diâmetro (4 pol.) com freio; 

- Suporte duplo para monitor com suporte de soro menor; 

- Gaveteiro duplo( 2 gavetas). 

33. 3
5 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL / COM RODÍZIOS  

Fornece medição precisa da intensidade da luz azul do espectro para 

garantir o melhor tratamento fototerapêutico. 

Segurança - Eficácia do tratamento - Tratamento poupador de tempo 

Manuseio simples e exibição facilmente legível 

Sistema óptico perfeito e precisão de medição 

Segurança e Calibração 

Limpeza fácil 

Bateria de longa duração, voltagem 110v. 

Unid 02    

34. 3
6 

ANALISADOR DE OTOEMISSÕES 

- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções 

- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças 

e adultos 

- Sonda infantil removível para facilitar limpeza 

- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador 

que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente 

- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a 

visualização do exame 

- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos 

distorção durante o exame (até 50db de ruído) 

- Menu em Português 

- Memória para armazenar até 250 exames 

- Alimentação através de pilhas 

- Não necessita computador para operação 

-Alimentação através de pilhas 

 ACOMPANHA MINIMAMENTE OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

 Impressora termo sensível, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de 
força, maleta para transporte, base de mesa com conexão à PC, sonda, 4 
ponteiras extras para sonda, jogo de olivas, 1 rolo de papel térmico para 
impressora, 4 Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas, manual de operação, cabo 
extensor (1m), certificado de garantia e certificado de calibração incluso. 

Unid 01    

35. 3
7
. 

ELETROCARDIÓGRAFO:  

Eletrocardiógrafo portátil de repouso de 03 canais e aquisição simultânea 

das 12 derivações com bateria interna recarregável - Possui um display de 

LCD VGA de ¼   e resolução de 320 x 240 - O display de LCD oferece uma 

visão em tempo real das 12 derivações do ECG, através do display toda a 

programação do aparelho pode ser rapidamente revista e alterada, bem 

como a visualização dos exames gravados, transmitidos e impressos - A 

revisão dos exames antes e depois de gravados garante uma qualidade 

ótima dos ECG impressos e uma economia de papel significativa - 

Impressora térmica de alta resolução e 8 pontos/mm integrada ao 

eletrocardiógrafo - Software de análise e interpretação de ECG. Teclado 

alfanumérico completo para entrada de dados do paciente e teclas de 

acesso rápido ao menu do aparelho - Teclas rápidas para aquisição e 

impressão do eletrocardiograma - Tecla para impressão das derivações de 

ritmo e tecla para transmissão do exame - Imprime até 3 derivações de 

Unid 01    
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ritmo - Memória flash interna de 60 exames para armazenagem dos 

eletrocardiogramas e opção para 150 exames - Conexão ao PC via porta 

Serial RS 232 para transmissão dos exames e opção de transmissão via 

Rede LAN, Sem fio WLAN, Modem ou GSM - Sistema de segurança via 

LEAP, WEP, WPA - Conectividade via XML e DICOM - Impressão em modo 

Standard e cabrera de 3, 3 + 1 e 3 + 3 canais e no modo de ritmo de 3 ou 6 

canais - Medida da frequencia cardíaca, Intervalo PR, duração do QRS, 

QT/QTc e eixos P-R-T - Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, 

V5, V6 - Display da forma de onda: LCD ¼ VGA grupo de 3 ou até 8 canais - 

Taxa de amostragem: 10.000 amostras/segundo/canal - Sensibilidade: 5, 

10 ou 20 mm/mV - Velocidade de Impressão: 5, 10, 25 ou 50mm/s - 

Formato do Ritmo: 3 ou 4 canais configurável - Frequencia de Resposta de 

0.05 a 300 Hz - Filtros: Da linha de base de alta performance, Filtro de rede 

de 50/60hz, filtros de 40Hz ou 150Hz - Conversão A/D: 20 bits (1.17 

microvolt LSB) - Classificação do Equipamento: Classe II, Tipo CF protegido 

contra desfibrilador - Dimensões: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm - Papel térmico de 

108mm em formato Z - Peso: 3,3 kilos incluindo a bateria e sem papel - 

Alimentação: Universal de 100-240 VAC a 50/60Hz 

Incluído os Acessórios Básicos: Cabo Paciente de 10 vias, 06 pêras Adulto 

précordiais, 04 clips Adulto para extremidades, 01 caixa de papel térmico 

em formato 'Z', 01 Cabo de força tripolar, 01 Manual de Operação, 01 

Manual de Serviço, 01 Guia de colocação dos eletrodos e 01 Relatório de 

testes 

36. 3
8
. 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 

frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodizios, potência 

motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, 

microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 

110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, 

alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração; 

Unid 02    

37. 3
9
. 

BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, transistorizado, mais de 130 

w de potência, uso geral em centro cirúrgico e ambulatório, saidas 

monopolares e bipolares cinco níveis de blend, proteção contra 

rompimento do fio placa, recomendado para técnicas de volatilização 

celular, corte liso, fino e preciso para patologia, não possui vávulas. 

Acessórios que acompanham o aparelho: 01 caneta porta-eletrodos 

simples, monopolar com cabo de silicone; 01 caneta porta eletrodos com 

comando digital com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inóx flexível 

com cabo; 01 pedal com cabo; 01 jogo de eletrodos especiais, tensão 

110/220. 

Unid 01    

38. 4
0
. 

APARELHO MÓVEL DE RAIOS-X HOSPITALAR. 

Para atendimento em Unidades de Radiologia, Pronto Atendimento, e 

Centros cirúrgicos; Sistema de descarga capacitiva para armazenamento 

de energia; Sistema integrado Gerador/Estativa/Tubo de Raios/Colimador 

em base sobre rodízios; COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X Alta 

freqüência - multipulso; Tecnologia de armazenamento de energia via 

Descarga Capacitiva Frequência : 55KHz Potência: 30 kW; Sistema de 

Controle micro processado; Painel de membrana: teclas do tipo simples 

toque; Ajustes: kV para Radiografia: 30 a 125 kV – sensibilidade de 1kV; 

mA p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por 

software; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição: 

0,01 a 5 segundos; Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs préprogramável por 

software; Seleção de diferentes postos de trabalho; Indicação de todos os 

Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo) Programa 

de detecção de falhas on-line com indicação de códigos de erro no display 

digital do painel; 48 programas anatômico de órgãos por região: Projeções 

ortogonais e obliquas para a realização de exames (APR); Proteções para: 

Rotação de ânodo; Aquecimento do tubo; Filamento do tubo; 

Unid 01    
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Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores acima 

da curva característica do Tubo; Acionamento de ânodo giratório por 

impulso rápido; Frenagem do anodo do tubo após exposição; Cabo 

disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m; Cabo de 

alimentação com comprimento de 9,0 m; Compartimento para transporte 

de chassis com capacidade de armazenamento de até 6 chassis de 35 x 43 

cm; Indicador de distancia foco / filme em centímetros; Tecnologia 

conversora de alta freqüência; Alimentação elétrica  220V - 50/60Hz 

Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%; Conexão via 

tomada simples de 3 pinos; Peso do conjunto: 239 kg. BRAÇO ARTICULADO 

Sistema conjugado ao gerador; Movimento vertical de 144 cm Rotação do 

braço articulado em relação a base de +45°/ -45°; Estativa giratória com 

braço articulado porta tubo; Rotação do conjunto tubo / colimador sobre o 

eixo horizontal de +90° / -90°; Freios mecânicos; Inclinação frontal do tubo 

de -10° / +90°; COLIMADOR MANUAL Campo Luminoso ajustável indicando 

área a ser irradiada; Acionamento da lâmpada com temporizador 

eletrônico de 30s para desligamento automático do campo luminoso; 

Rotação do campo de radiação de 180º; Filtração inerente equivalente a 2 

mm Al; Proteção para até 125 kV; Traço preto reticulado em cruz para 

focalização e centralização da área de interesse; UNIDADE SELADA 20/40 

9896 040 17931 Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de 

Anodo giratório imerso em óleo isolante;Potencia de 20 / 40 kW; Rotação 

do Anodo de 2700 RPM em 50Hz e 3200 RPM em 60Hz Focos de 1,0 e 2,0 

mm; Capacidade calórica de 140 kHU. Filtragem total mínima equivalente 

(+colimador ) a 2,5mm Al; 

39. 4
1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ( ECG + SPO2 + PANI )  

ECG: 

• Controle automático de ganho. 

• Detecção da onda, por software inteligente. 

• Reconhecimento e validação do pulso de  

marca-passo. 

• Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias. 

• Visualização das sete derivações. 

• Permite e interligação com central e desfibrilador 

• Operação no modo Filtro e Diagnóstico. 

• Faixa de medidas 0 a 300 bpm. 

• Precisão; 1bpm ou ±2% (a que for o maior). 

 

ALARMES: 

• Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, 

de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos 

os parâmetros. 

• Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente. 

• Indicação Visual. 

• Indicação diferenciada para assistolia. 

 

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS: 

• Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 

nas últimas 72 h. 

• Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h,  

3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h. 

• Escala automática de 0-máx. ou min-máx. 

 

SAÍDA PARA IMPRESSORA: 

• Para impressão dos valores de ECG, SpO2, PANI e das  

condições de alarme 

• Dois modos de impressão: relatório e contínuo 

• Compatível com impressora matricial. 

 

Unid 02    
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SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA: 

• Padrão RS232 - para computadores ou estação central 

(software opcional) 

• Saída de ECG 1V/mV 

• Sincronismo de onda R, digital de 12Vx200ms, positivo 

• Saída sincronismo de 12V (opcional). 

 

ALIMENTAÇÃO: 

• Rede Elétrica - 110 a 220 Vac - 50/60Hz 

• Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) 

• Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática 

• Uso aproximado de 8 h para ECG quando totalmente carregada 

• Tempo de recarga: 16h quando totalmente descarregada. 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 

• Congelamento das formas de onda de ECG e SpO2 

• 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. 

• Ajuda "on-line” com 41 páginas na tela. 

• Indicação de carregando bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só 

bateria. 

• Desligamento automático no caso de limite mínimo  

de carga de bateria. 

40. 4
2 

VENTILADOR PULMONAR ADULTO/ PEDIÁTRICO/NEONATAL 

Modos Operativos 

Adulto/Pediátrico 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

PRVC 

SIMV (VCV) + PSV 

SIMV (PCV) + PSV 

MMV + PSV 

PSV + VT Assegurado 

Pressão Bifásica (APRV+BIPAP) 

VNI 

Neonatal 

VCV Assistido / Controlado 

PCV Assistido / Controlado 

PSV/CPAP 

SIMV (PCV) + PSV 

Fluxo Contínuo 

CPAP Nasal 

Alarmes 

Programáveis 

Pressão Máxima 

Pressão Mínima 

Volume min Expirado Máx. 

Volume min Expirado Mín. 

VT Expirado Máximo 

VT Expirado Mínimo 

Frequência Respiratória Màx 

Apneia 

PEEP 

Und.  02    
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FiO2 

Automáticos 

Ciclo Interrompido 

Relação I:E Invertida 

Queda de Energia 

Queda de Pressão de Ar/O2 

Bateria Baixa 

Configurações Especiais 

Calibração do Touch Screen. 

Fácil atualização do Firmware sem abrir o ventilador. 

Medições de gases com correções BTPS. 

Tempo de nebulização programável com compressão automática do fluxo 

inspiratório. 

100% Oxigênio até 20 min. com alarme silencioso de 30 seg. 

Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração 

sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do 

histórico do paciente. 

Ajuste do volume do alarme. 

Compensação de altitude. 

Seleção de idioma. 

Interface Gráfica 

Tela de Configuração Inicial 

Seleção do Paciente 

Sexo 

Altura 

Cálculo Automático do Peso Teórico 

Nível de Ventilação por mL/kg 

Tipo de Via Aérea Artificial 

Tipo de Umidificação 

Prova de Linha 

Medição da Complacência do Circuito 

Função Último Paciente 

Visualização Operacional: 

Programação das variáveis ventilatórias. 

Barra gráfica de pressão. 

Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Volume / Pressão 

Fluxo / Volume 

Pressão / Fluxo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 2 

ETCO / Volume 

NEONATAL: até 3 gráficos simultâneos: 

Pressão / Tempo 

Fluxo / Tempo 

Volume / Tempo 

Pletismografia 

ETCO / Tempo 

Fonte interna: Bateria  com 360 min. Autonomia. 

Alimentação elétrica 110. 
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41. 4

3 
BALANÇA DIGITAL ELETRO MECANICA ATÉ 1000KG  

DESCRIÇÃO  

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 (Com Coluna,  Rodas de Aço e Grade de Proteção) 

Aferida com Selo e Lacre INMETRO   

Capacidade: 1000kg 

Divisão: 200g 

Plataforma: 1.00 x 1.00m 

CARACTERISTICAS DA BALANÇA 

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica 

 - Rodas de aço e grade de proteção p/ coluna; 

 - Pintura poliéster a pó na cor cinza; 

 - Estrutura em chapa de aço carbono 

 - Balança Eletrônica Com Redução Mecânica na plataforma 

 - Célula de carga na coluna, fácil manutenção e menor custo 

 - Maior Resistência para ambientes agressivos 

 - Altura de 1,35 m 

 - Aferida com Selo e Lacre INMETRO 

 - Fonte de Alimentação Automática 

 - Função TARA até 100% da Capacidade 

 CARACTERÍSTICAS INDICADOR DIGITAL 

- Interface serial RS – 232 para impressora específica ou computador 

- Digital em ABS resistente   

- Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos 

- Teclas de Zero, Tara e Imprime 

- Tempo de estabilização menor que 3 segundos 

- Busca automática de zero 

- Conversor A/D com 20.000 contagens internas 

- Tensão de alimentação: 110/220V  - Bivolt Automático 

 

Unid 

 

01 

   

42. 4
4
. 

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

DESCRIÇÃO:  

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG    

Equipamento para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos 

através de centrifugação em alta rotação Estrutura:  pendular com 

suspensão através de correntes sustentadas  por três  colunas  

fixas ao p iso,  220WTS.  

CARACTERISTICAS:  

Volume do cesto: 432 dm³ 

Diâmetro do cesto: 1000 mm 

Altura do cesto: 550 mm 

Fator de carga: 1:4,3 

Potencia motor: 10 cv 

Dreno: 4" 

Corpo externo:  base robusta,  de a lta espessura,  em aço 

pintado em epóxi de duplo componente.  

Cesto interno:  em chapa de aço inox idável  AISI  304 com 

 

Unid 
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perfurações  estampadas de 7mm de diâmetro.  

Motor:  bl indado IP55,  próprio para operação vert ical,  

tr ifásico e transmissão por pol ia e  correias.   

Tampo: tota lmente em aço inoxidável  e  de perfeita 

acomodação no tambor.  

 Comando:  acondic ionada em caixa elé trica para f ixação a 

parede.   

 Com Freio Pneumático.  

43. 4
5
. 

 SECADOR ELETRICO ROTATIVO 50KG 

Descrição: 

Secador Rotativo destinado à secagem de roupas. 

Estrutura montada em perfis de aço SAE 1020 rigidamente interligados por 

meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao conjunto. 

Corpo externo construído em chapas de aço SAE 1020, tipo gabinete, 

revestido internamente com isolante térmico. 

Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura de 

acabamento em epóxi. 

Cesto: 

Cesto interno construído em chapa de aço inoxidável com perfurações. 

Eixo em aço SAE 1020 dimensionado para suportar os esforços e eventuais 

sobrecargas solicitadas durante a operação. 

Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, altamente resistente ao 

calor, com visor para permitir a visualização das roupas em movimento, 

possuindo sistema de travamento que permite sua abertura somente 

quando o cesto não estiver em movimento. 

Sistema de transmissão: 

Acionamento através de correias em “V”, polias segundo padrão ABNT e 

motor de indução trifásica para o cesto e exaustor. Este motor possui 

proteções elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

Câmara de Aquecimento: 

Formada por um conjunto de resistências elétricas tubulares blindadas 

para melhor dissipação de calor. 

Exaustor com rotor em alumínio para retirada do ar saturado do interior 

do cesto, com filtro para retenção de felpas e caixa para limpeza dos 

resíduos. 

Comandos: 

Painel de operações constituído pelos seguintes comandos: 

Controlador eletrônico para controle de tempo e temperatura. 

Botão liga/desliga ciclo. 

Botão para rearme do sistema de segurança (reset manual). 

Botão de emergência. 

Sinaleiro para indicação de aquecimento ligado. 

Alarme sonoro para término do processo. 

Tensão: 220/380 V 

Und 02    

44. 4
6
. 

SELADORA PEDAL PARA TNT P500 SELADORA PARA TNT, sela e corta;com 

tempo de resfriamento;  

acessório: bandeja 

dados técnicos: área de selagem: 500mm voltagem: 110/220v 

estrutura: tubo retangular 30 x 20mm peso (aproximado): 17kg dimensões 

Und 02    
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:altura: 1100mm, largura: 550mm,profundidade: 300mm 

45. 4
7
. 

BALANÇA DE PRECISÃO Balança digital - com capacidade máxima de até 

2.000g. Visor de no mínimo de 4 dígitos resolução de 1 grama, precisão de 

+/- 0,2%, taxa de amostragem 0,8s. Função de tara. Proposta com catálogo 

completo que comprovem a características técnicas. Deve acompanhar 

manual de usuário e técnico, tensão de alimentação de 110/220 volts 

50/60hz. Caso a alimentação seja por bateria ou pilhas, estes devem 

acompanhar o produto. Deve acompanhar certificado de calibração. 

Und 02    

46. 4
8
. 

ESTERILIZADOR A VAPOR - HOSPITALAR BARREIRA  -2 PORTAS 

GUILHOTINA  

Esterilizador destinado a atender os mais criteriosos parâmetros de 

esterilização e parâmetros normativos de fabricação e segurança, podendo 

esterilizar e secar materiais de densidade como campos e roupas 

cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, 

seringas, borrachas, líquidos em frascos abertos, com programa específico 

para teste Bowie & Dick e Leak Test.   

PROGRAMAÇÃO ACESSÍVEL AO USUÁRIO: Parâmetros configuráveis pelo 

usuário através da interface do comando com utilização de senha. 

Porta: dupla em barreira tipo guilhotina, com movimentação vertical, 

acionamento automático e ausência de esforço físico.  

CÂMARA: Construída em dupla parede com isolamento em Bidim. 

Tubulação: tubulação existente soldada na câmara, em aço inoxidável AISI 

316. 

Hermeticidade: hospitalar desmontável, facilitando o tráfego em 

corredores com dimensões reduzidas durante o processo de transporte e 

instalação. 

Validação: validável conforme procedimentos da Norma NBR ISO 17665-1. 

DIMENSÕES DA CÂMARA MM 

(c x l x a) 408 x 408 x 1285  

Volume útil (I) 213  

Volume total  292  

Número de cestos ISO  4  

Dimensões Externas cm (c x l x a) 158,5 x 92,0x 171,0  

Embalagem cm (c x l x a) 187,5x 109,3 x 206,6 

Volume (m3) 3,85  

Calor Liberado (BTU) 1500  

PAINEL DE COMANDO: Disposto em altura que facilita visualização e 

operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface 

do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica 

do esterilizador, botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo 

e pressão da câmara interna, manômetro para acompanhamento da 

pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras 

estáveis e botão de emergência. 

COMANDO ELETRÔNICO: automático, microprocessado com tela touch 

screen colorida de 4,3” que permite a completa parametrização das fases 

do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, 

com a possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e 

parametrização. 

PORTAS: Tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento 

automático através do painel seletor no painel de comando. Possui 

movimentação das portas pela ação de um cilindro pneumático sem 

contrapeso, com dispositivo antiesmagamento (opcional) e com esforço de 

Und. 01    
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fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de 

aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço 

estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de 

rocha livre de asbestos e cloretos que garante temperatura externa da 

porta inferior a 50oC, e superfície externa em chapa de aço carbono com 

proteção anticorrosiva e pintura. Opcionalmente, em chapa de aço 

inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. 

SEGURANÇA 

· Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada; 

· Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada; 

· Válvula de segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm2 com 

dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento; 

· Início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na 

linha de suprimento;  

· Sistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho 

calibrada, para proteção do operador; 

· Impossibilidade de abertura das portas após o 

início do ciclo e na presença de pressão de vapor na 

· Impossibilidade de abertura simultânea das duas portas pelo operador   

· Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da 

temperatura definida para o ciclo na câmara interna; 

· Termostato de segurança para proteção das resistências elétricas; 

· Rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o 

travamento das portas e a liberação da pressão de vapor da câmara 

interna; 

· Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar 

comprimido; 

· Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do 

esterilizador e despressurização da câmara de esterilização. 

· Trava pneumática que empede a abertura da porta quando o 

esterilizador está em funcionamento. 

IMPRESSORA: instalada no painel frontal do esterilizador, a impressora 

permite a documentação do processo com registros da hora de início do 

processo, dados de tempo, temperatura e pressão da câmara interna 

durante o processo de esterilização, início do ciclo, fases do ciclo, início e 

término da fase de exposição e indicação de local para assinatura do 

operador e supervisor da unidade. A impressora é constituída de um corpo 

em plástico e tampa que recobre a bobina de papel. É dotada de um 

mecanismo de impressão térmico e utiliza bobina de papel de 58 mm de 

largura, para impressão.  

Tensão 220v 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Cavalete de agua, sistema osmose reversa, 02 Carrinhos de Movimentação 

de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável; o 01 Rack de Carga de duplo 

andar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI 316, sendo o andar superior 

com piso removível; 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço 

Inoxidável AISI 316, para carregamento completo do Rack de Carga; 50 

Bobinas de Papel para Impressora; e Demais acessórios necessários para o 

completo funcionamento do equipamento e de suas especificações 

supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 
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colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

47. 4
9
. 

 LAVADORA ULTRASSÔNICA/ REPROCESSADOR ULTRASSÔNICO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 · Gabinete construído em aço inox AISI-304, escovado.  

· Cuba: Construída em aço inoxidável AISI 304, com cantos arredondados e 

acabamento polido sanitario.  

· Tampo: construído com uma tampa em aço inoxidável AISI 304 

(opcionalmente em AISI 316). A vedação da tampa se dá através de 

guarnição em pura borracha de silicone e sua articulação e restringida por 

um sistema de pistão.  

Dotada de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não 

causando riscos ao operador. 

 · Comando isolado do sistema de geração de ultrassom que evita a 

interferência na comunicação. 

 · Duas tampas removíveis para manutenção, sendo uma dianteira e outra 

traseira, e uma tampa lateral basculante que da acesso ao quadro elétrico. 

 · Suportado em pés niveladores.  

· Dotado de sistema de drenagem automática. 

 · Conexão para entrada de água filtrada e purificada em conformidade 

com a RDC Nº 15 Art. 68. 

 · Dotado de ladrão localizado na parte superior traseira da cuba. 

 · Cesto interno dotado de dez bicos adaptadores com engates rápidos.  

· Copo adaptador para cada tipo de canulado, podendo o diâmetro do 

engate da tampa variar entre 1 e 10 mm. 

SEGURANÇA 

· Dotado de sistema de controle de níveis, onde o nível baixo protege a 

resistência e os transdutores; 

· Termostato de segurança da resistência com rearme manual que impede 

o acionamento da resistência no caso de uma sobre temperatura; 

· Botão de emergência no painel frontal, para eventuais falhas em outro 

dispositivo de segurança; 

· Sensor indutivo de fechamento da tampa que, impede o inicio do ciclo 

com a tampa aberta, evitando possíveis queimaduras ou contato com a 

solução de limpeza. 

DADOS TÉCNICOS 

Água Filtrada (fria) (f1) 

Consumo médio (l/ciclo) 125  

Pressão (bar) 0,2 a 0,5  

Conexão (Ø) 3/4”  

Esgoto Dreno (i) Ø 3/4”  

Eletricidade Tensão (V) 220  

Potência (kW) 6,0  

Consumo médio (kW/ciclo) 3,0  

Freqüência (Hz) 50/60  

Corrente (A) <30  

 

Und  

 

01 
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Cuba única Dimensões L x C x A (cm) 30x70x20  

Capacidade (litros) 42  

Número de cestos 01  

Dimensões externas  L x C x A (cm) 50x100x48,4  

Líquido (Kg) 92  

Bruto (Kg) 122  

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS e INSUMOS:  

01 Cesto confeccionado em AÇO AISI 304 aramado, dotado de 4 pés para 

contato com o findo da cuba, que é utilizada para propagação das ondas 

ultrassônicas. Duas alças embutidas, garantindo uma maior área efetiva 

para limpeza. Dimensões (milimetros): 680 x 270 x 220. 

100 Indicadores de limpeza nível 1 - L1 cor amarelo para validação e 

acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, indicado para 

detergente enzimático. 

100 Indicadores de limpeza nível 2 - L2 cor verde para validação e 

acompanhamento dos processos de limpeza por ultrassom, indicado para 

detergente alcalino.   

50 litros de detergente enzimático para lavadora ultrassônica. 

50 litros de detergente alcalino para lavadora ultrassônica. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

48. 5
0
. 

 LAVADORA TERMODESINFECTORA E SECADORA  COM DUAS PORTAS 
PARA INSTALAÇÃO EM BARREIRA 

Equipamento totalmente em aço inox . 

• Capacidade máxima de 290 litros 

• Porta em vidro para visualização e acompanhamento do processo de 

limpeza 

• Carregamento fácil do equipamento, com porta deslizante. 

• Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais e cobrindo 

toda 

a área de limpeza 

• Possui 12 programações, sendo 6 pré-programadas e 6 abertas para 

programação do usuário. 

• Volume de água consumido por fase: máximo 30 litros 

• Dimensões máximas externas: (LxAxP) 0,95 x 1,74 x 0,74m; 

• Rack para 8 cestos DIN. 

• Visor: Touchscreen Colorido, que permite o acompanhamento do ciclo; 

• Impressora para documentação do processo; 

• Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa 

temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e 

sistema de proteção contra superaquecimento; 

• Trava Porta: Elétrico; 

• Possui 2 entradas de água: 

- Entrada de água fria 

 

 Und  

 

01 
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- Entrada de água desminerizada. 

• Bombas dosadoras: 1 para controle de injeção de soluções. 

• Alimentação: 220Vac  

• Temperatura da Água: 80 a 93ºC 

• Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente 

filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo, garantindo o processo de 

secagem por completo. 

• Ciclos com período de duração entre 1 e 30 minutos. 

• Sistema de segurança ante esmagamento; 

• Iluminação Interna da câmara. 

• Atende a norma internacional ISO 15883 

• Atende a norma da Anvisa RDC 15 

• Produzido dentro das normas 

ISO 9001 e BPF 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

Sistema osmose reversa com capacidade para filtragem de 35 litros por 

hora, com reservatório com capacidade de 50 litros, 02 Carrinhos de 

Movimentação de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável, 50 Bobinas 

de Papel compatível com a Impressora, 01 Filtro FSF é destinado à super 

filtragem de água para enxágue de materiais após o reprocesso. Além 

disso possui 03 estágios, sendo eles de polipropileno, carvão ativado e 

resina catiônica. e Demais acessórios necessários para o completo 

funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas. 

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

49. 5
1
. 

AUTOCLAVE BAIXA TEMPERATURA /ESTERILIZADOR A PERÓXIDO DE 

HIDROGÊNIO 

COMANDO  

Comando: controlador micro processado dedicado, tipo CLP industrial, 

com rotinas de auto testes, auto diagnóstico e supervisão, controla a 

dosagem do agente esterilizante no início do ciclo e permite o 

acompanhamento das fases do processo, do alcance dos parâmetros 

programados – tempo, temperatura e pressão  e da ocorrência de falhas, 

através de leitura direta no mostrador digital tipo IHM, dotado de tela 

Touch Screen de 10”. 

CONSTRUÇÃO  

Câmara de esterilização: em formato cilíndrico construída em aço 

inoxidável AISI-316L com superfície polida, espessura de 12,5 mm, 

conexões do tipo flanges para vácuo no padrão ISO-KF, testada com 

pressão hidrostática de acordo com a ASME VIII. Externamente revestida 

com chapa de alumínio sobre isolamento em manta de borracha ante 

chama e poliuretano Estrutura: em aço SAE 1020 com proteção 

anticorrosiva e pés reguláveis para nivelamento.  

Portas: equipamento com duas portas de acionamento manual e abertura 

lateral, com vedação por guarnição de silicone, internamente construída 

em alumínio 5083 com 12,5 mm de espessura e acabamento externo em 

aço inoxidável AISI-304 escovado. Acabamento: frontal, de fundo e laterais 

em chapa de aço inoxidável. Tubulações e válvulas: tubulações em aço 

Und. 01    
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inoxidável AISI-304 e alumínio anodizado. Conexões por abraçadeiras 

metálicas, com anéis de vedação (0’ring) em Viton, para evitar falsas 

entradas de ar. 

SEGURANÇA 

 O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança: · Aviso sonoro 

e visual para sinalização de final de ciclo; · Sistema de monitoramento por 

RFid do agente esterilizante, utilizado no equipamento garantindo maior 

rastreabilidade e segurança para o processo; · Liberação apenas de 

oxigênio gasoso e vapor de água, substâncias inócuas para a saúde e o 

meio ambiente. 

DADOS TÉCNICOS  

Porta Quantidade 2 

Bomba de Vácuo Vazão (m³/h) 35 

Vácuo (mTorr) 20 20 20 20 

Conexão (Ø) DN - Diâmetro Nominal DN25 

Tensão (V) 220 

Frequência (Hz) 50 / 60 

Eletricidade Tensão (V) 220  

Frequência (Hz) 50 / 60 

Potência (kW) 5 Corrente (A) 20 Condutores (3 x mm²) 2,5 

Disjuntor (A) 20  

Câmara Dimensões (cm) 61,0 x 80 

Volume da câmara (l) 234 

Volume útil da câmara (l) 205 

Número de cestos 4 

Dimensões externas do equipamento (LxAxP) cm 83 x 160 x 90 

Peso Líquido (Kg) 530 

Bruto (Kg) 610 

POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:  

 02 Kits de Cestos de Carga, confeccionados em Aço Inoxidável AISI 316, 

para Carregamento completo da Câmara de Esterilização;  

 01 KIT de Insumos de Peróxido de Hidrogênio para no mínimo 300 ciclos 

de esterilização, podendo este ser fornecido sob demanda caso estes 

insumos possuam prazo de validade curto (inferior a 01 ano);  

100 Bobinas de Papel para Impressora ou 10 Fitas de Impressão para 

Impressora (caso seja Impressora Matricial);  

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do 

equipamento e de suas especificações supracitadas.  

OBS:  

01. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, 

colocação e todo o serviço de instalação do equipamento no local 

indicado, sem ônus para o município. 

02. A empresa deverá fornecer treinamento para a equipe que irá operar 

o equipamento, sem ônus para o município. 

 VALOR TOTAL      
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a 

partir da sua Publicação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classificado é o que segue: 

Empresa Fornecedora (Razão Social):  

CNPJ N°: Telefone: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Endereço Eletrônico: 

Representante: 

RG nº / Órgão Expedidor / UF: CPF: 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 

de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de 

alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso, o contraditório e 

a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 

Preços são os especificados na proposta final, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 

Presencial – SRP n.º 067/2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por item será o constante da(s) proposta(s) 

apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, 

a(s) qual(ais) também a integram. 

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua 

vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do 

Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA QUARTA –  DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da 

publicação da Ata de Registro de Preços. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da SESAU, respeitada a ordem de registro, 

selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser entregues de forma programada, impreterivelmente em 

até 20 (vinte) dias corridos após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP 

(Divisão de Almoxarifado e Patrimônio) da Secretaria Municipal de Saúde.  

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas 

s/nº, Centro – Araruama – RJ. 

PARÁGRAFO QUARTO. A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela 

montagem, colocação dos mesmos no local destinado para instalação, incluindo todo o serviço de 

instalação, sem ônus para o município, com garantia de 12 (dozes) meses. 

PARÁGRAFO QUINTO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de 

Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama 

convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso. 

PARÁGRAFO SEXTO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços, será requerida pela 

SESAU que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com 

sua necessidade e conveniência. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S) 

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial – SRP n.º 

067/2019. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de habilitação e 

qualificação do certame licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da 

lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste 

Edital. 

PARÁGRAFO QUARTO:  Assinar a Ata de Registro de Preços; 

PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da 

execução do contrato; 

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor 

designado pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 

8.666/93; 

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/93; 
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PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme 

solicitação da Secretaria Requisitante;  

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de 

sua execução; 

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada 

da nota de empenho; 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela 

secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar na entrega do objeto;  

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer 

época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no 

certame, somente possível de aferição com a devida utilização; 

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações 

adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante;  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES 

I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes 

do Edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com o teor constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial 

– SRP n.º 067/2019, através de cheque nominativo, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Araruama, ou 

crédito bancário, conforme o caso, em 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o 

atestado da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação 

financeira, será adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no 

valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias 

contados da data do adimplemento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial 

– SRP n.º 067/2019. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, salvo as condições abaixo descritas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 

Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação. 

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, em 

cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões 

oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, bem como as propostas das 

empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º 37013/2018. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes 

na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal. 

 

Araruama, xx de xxxxxxx de 2019. 

 

MUNICÍPIO DE ARARUAMA: 

 

       LIVIA BELLO             ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA 

             Prefeita                                                      Secretária Municipal de Saúde 

   

  

 

CONTRATADA 

Empresa signatária 

 

 

Testemunhas: 

____________________________              _____________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

CPF:                                                               CPF: 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP nº 067/2019. 
 
 
A _______________ (razão social da empresa), com sede a __________ (endereço) inscrita no CNPJ 

nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _______ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da 

Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação modalidade de Pregão Presencial Pelo SRP nº 067/2019 da Secretaria de Saúde do Município 

de Araruama- RJ. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar 

com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

 

 

 

...................................................................................... 
(local e data) 

 
 

...................................................................................... 
(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 067/2019 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

              ........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de 

seu representante n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

                                     Araruama,____de___________de 2019. 

 

________________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 067/2019 

 

DECLARAÇÃO – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, com sede 

__________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para 

fins do PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 067/2019, DECLARA expressamente, sob as 

penalidades cabíveis, que : 

 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 

impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 
 

Local, _________de __________ de 2019. 
 

 
_________________________________________ 

(Carimbo, identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX 

 DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

____________________________________ (nome empresa), atesta para os fins de direito, que tem pleno 

conhecimento dos serviços a serem realizados, das condições gerais e particulares, e que tomou ciência das 

especificações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial SRP nº 067/2019. 

Nome do responsável da empresa: ___________________________________ 

Identidade:____________________ Órgão expedidor_____________________ 

CPF:____________________________ 

 

Assinatura do responsável da empresa:________________________________ 

 

Nome do responsável Técnico: ______________________________________ 

RG:____________________ 

CPF:_____________________ 

 

Assinatura do responsável Técnico:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araruama, ___ de ______________de 2019. 

 

 

 

p/Secretaria Municipal de Saúde 

Carimbo de CNPJ Empresa 

 


