
FAEPU 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 

Avenida Amazonas, 2210 - Bairro: Umuarama - Uberlândia – Minas Gerais - CEP: 38.405-302 

CNPJ: 25.763.673/0002-05 – Inscrição Estadual: 702.513.803.0168 

Telefone: (34) 3218-2530 / 3218-2531 

dicolfaepu@gmail.com 

 

Uberlândia, 1º de março de 2018. 

 

REFERÊNCIA: Cotação de Preço do Pedido nº 002/2018. 

 

1) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, dos itens abaixo relacionados, até no 

máximo no dia 09/03/2018, referente ao processo para as aquisições de equipamentos e acessórios, 

conforme especificações abaixo, para atender a área de Neurologia do Hospital de Clínicas de 

Uberlândia. O processo será realizado na modalidade cotação de preço, menor preço, desde que 

atende às especificações informadas. 

 

2) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio ou entregue pessoalmente na Divisão 

de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, 

Uberlândia – Minas Gerais ou encaminhada via e-mail para o seguinte endereço: 

dicolfaepu@gmail.com   

 

3) Favor mencionar na proposta: 

 

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do 

Representante de Vendas; 

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento; 

d) Marca do Produto; 

e) Prazo de entrega:  

f) Validade da proposta:  

g) Frete e demais impostos, caso não inclusos. 

  



4) Após a emissão das Autorizações de Despesas, as marcas/preços dos produtos ofertados conforme 

proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, fator este 

que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5) Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação das Autorizações de Despesas. 

  

6) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da FAEPU, Avenida Amazonas, nº 2.210, 

Bairro Umuarama, em Uberlândia, Minas Gerais, CEP: 38405-302, de segunda a sexta-feira, das 08 

às 11 horas e das 13:30 às 16 horas.  

 

7) Caso a sua proposta não esteja de acordo com o acima solicitado, a mesma será automaticamente 

desclassificada. 

 

 

Atenciosamente. 

 

Ricardo Silva Pereira 

Divisão de Compras da FAEPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS 

 

ITEM 01 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: Raquinomanômetro Analógico com calibração, conforme especificação: 

Aparelho reutilizável portátil de medição da pressão de líquor analógico tipo manômetro de baixa 

pressão invólucro em aço inoxidável polido com conexão para utilização de equipo descartável para 

não contaminação, qualidade compatível com AUTOM, modelo ATMCA - 66/1 1/8”BSP, possuir 

escala com faixa de medição entre 0 a 100 cmH2O, possuir diâmetro nominal de até 66 mm (2.1/2”), 

possuir a caixa com anel de sobrepor, internos em latão, possui elemento sistema capsular 

(diafragma) com recursos de ajuste, ser do tipo isento de plástico, possui mostrador plano, possuir 

ponteiro balanceado de alumínio com tolerância classe 3-2-3 grau “B” – conforme ABNT. Possuir 

certificado de calibração RBC. 

 

ITEM 02 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: Eletroestimulador de nervo periférico para bloqueio de plexo, conforme 

especificação: É um instrumento de precisão para localização de nervos no corpo humano e para 

estimular fibras nervosas em organismos vivos com agulhas especiais. 

Características gerais: 

 O equipamento e o fabricante devem possuir registro na ANVISA. 

 Alimentação elétrica: Bateria 9V. 

 Deve estar de acordo e possuir os certificados de conformidade com a Norma Geral para 

segurança de equipamento eletromédico NBR IEC 60601-1, com a Norma Colateral de 

Compatibilidade Eletromagnética NBR IEC 60601-1-2, com a Norma de Requisitos para a 

segurança de luminárias cirúrgicas NBR IEC 60601-2-41. 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 

 Possuir visor amplo LCD (cristal líquido); 

 Possuir amplitude de estímulo em mA; 

 Possuir intervalo da corrente; 

 Possuir duração do estímulo MS; 



 Possuir frequência do estímulo em Hz; 

 Possuir carga de impedância em Kh; 

 Permitir ajuste preciso da corrente; 

 Possuir botões de controle para ajuste tátil e preciso da corrente; 

 Possuir alarme e sinais auditivos para alerta aos usuários. 

 Permitir bloqueio de plexo dos membros superiores e inferiores; 

 Possuir faixa de corrente de 0,00 – 5,00 mA; 

 Possuir duração do estímulo na faixa entre 0,05 ms a 1,0 ms. 

 Possuir tensão de estimulação máxima de 95V. 

 Possuir impedância de carga permissível na faixa de 0 a 12 kΩ. 

 Possuir faixa de medição de impedância: 1 kΩ a 90 kΩ. 

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 

 Bateria: 9V 

 Estojo para transporte. 

Obrigações do fornecedor: 

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da 

licitação, manuais (incluindo o Manual do equipamento cadastrado no Ministério da Saúde – 

ANVISA), folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características 

solicitadas no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada 

característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As 

exigências técnicas constantes do edital deverão estar destacadas e correlacionadas na 

documentação técnica apresentada pelo licitante. Apenas em características não fundamentais 

para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em todos os 

documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser 

apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da 

declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da 

licitante e com registro no CREA. 

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 

24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período 

de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. Durante a 

vigência da garantia devem ser realizadas no mínimo 04 (quatro) visitas de manutenção 



preventiva. Na proposta deve conter o cronograma das atividades que serão realizadas em 

cada visita de manutenção preventiva. O fabricante deverá responder a um chamado de 

assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 

(quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a modalidade pro 

rata temporis. Todos os custos de manutenção, incluindo manutenções corretivas e 

preventivas, a mão de obra (pessoal, hospedagem e deslocamentos), serão de responsabilidade 

da empresa vencedora da licitação, durante o período de garantia, não podendo haver nenhum 

ônus, para a instituição compradora. 

3) O fornecedor deve ser assistência técnica ou serviço autorizado do fabricante do equipamento, 

devendo apresentar declaração assinada pelo fabricante, no momento da licitação. 

4) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do 

hospital, a instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, 

suportes, entre outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, 

devendo o custo estar incluído no preço do equipamento. O equipamento deverá vir completo 

com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a 

visita ao local de instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de 

responsabilidade do fornecedor definir a sua necessidade. 

5) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de 

operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para 

orientar o usuário de equipamento médico-hospitalar em seu uso correto e seguro; O Manual 

de serviço: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de 

serviços de manutenção de equipamento médico-hospitalar, incluindo:  

5.1) Esquemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos. 

5.2) Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva. 

5.3) Procedimentos de calibração, quando necessário. 

5.4) Relação das ferramentas e equipamentos necessários para manutenção e para calibração. 

5.5) Lista de partes de peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores 

(limitar a partes e peças especificas do fabricante). 

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir 

qualquer dúvida no momento licitatório, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas 

pela empresa vencedora na entrega do equipamento. 



6) Deve ser fornecida a senha de instalação/manutenção, sem ônus a instituição; software de 

manutenção e placas extensoras, quando existirem. Deve garantir a atualização permanente do 

software. A atualização permanente do software só será exigida quando o hardware comportar 

tal procedimento. 

7) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus 

acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de 

aceitação do equipamento. 

8) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e 

substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição. 

9) A instalação do equipamento e start-up são por conta do fornecedor, sem ônus para a 

instituição compradora. 

10)  O equipamento deve ter registro na ANVISA. Caso o equipamento seja isento da obrigação 

de registro da ANVISA a empresa deverá apresentar documentação que comprova a isenção. 

A documentação e normas técnicas se referem apenas para a empresa licitante, visto que 

muitos acessórios solicitados nem possuem o obrigatoriedade de registro na ANVISA, como 

os estabilizadores. Esclarece-se portanto que a documentação citada se aplica apenas para a 

empresa licitante e o equipamento principal, não incluindo os acessórios. 

As normas citadas na especificação constam da Instrução Normativa – IN No 3, de 21 de 

Junho de 2011 – MS/ANVISA, que está em vigor e que dispõe sobre a lista de normas 

técnicas exigidas para a certificação de equipamentos elétricos sob regime de vigilância 

sanitária. Esclarecemos que quando um licitante não possuir tal certificação, por restrições da 

própria norma, ou devido a inexistência de laboratório de ensaio, ou outro impedimento deve 

apresentar no momento do processo licitatório documentação comprobatória, como citado na 

IN No 3: “No caso da norma técnica constar neste anexo, mas a realização da certificação não 

ser possível em decorrência da inexistência de laboratório de ensaio para realização dos 

ensaios, conforme estabelecido pelas regras do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade) para seleção de laboratórios, o Organismo de Certificação de Produtos – OCP 

deve emitir declaração atestando a impossibilidade de realização da certificação, naquele 

momento, em decorrência de inexistência de laboratório”. Nos itens que constam o termo 



fabricante deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, como “Licitante” ou “Empresa 

Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio “fabricante”. 

 

ITEM 03 

QUANTIDADE: 02 (duas) unidades 

ESPECIFICAÇÃO: Sistema de Eletroencefalografia + software TiEEG1 – Aparelho 

Eletroencefalógrafo Digital (EEG), conforme especificação: 

Características gerais: 

O equipamento e o fabricante devem possuir registro autorizado na ANVISA. 

 Alimentação elétrica: O aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima 

de tensão de 100 a 240 volts – 60 Hz ou 220 volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas 

tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro – conforme NBR 14.136. 

 Deve estar de acordo e possuir os certificados de conformidade com a Norma Geral para 

segurança de equipamento eletromédico NBR IEC 60601-1, com o Norma Colateral de 

Compatibilidade Eletromagnética NBR IEC 60601-1-2, e com a(s) Norma(s) Particular(es) para 

segurança do equipamento objeto deste descritivo. 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 

 Possuir no mínimo 21 Canais AC monopolares, compatíveis com sinais de EEG e EOG, ao 

menos 10 Canais AC configuráveis como monopolares/bipolares para diversos sinais bioelétricos, 

incluindo ECG. 

 Permitir exportar em formato .mat. 

 Possuir frequência de amostragem de no mínimo 500 Hz para canais de EEG, e os parâmetros 

para aquisição do sinal. 

 Rejeição de modo comum superior a 90 dB de 0,1 a 100 Hz; 

 Filtros passa-altas ajustáveis de 0,1 à 50 Hz; 

 Filtros passa-baixas ajustáveis de 20 até 100 Hz; 

 Filtros “notch” digital ajustado a frequência de 60 Hz com atenuação de pelo menos 60 dB 

(decibéis); 

 Conversor analógico/digital com resolução de resolução de no mínimo 16 bits. 

 Possuir no mínimo ajustes de canal, durante e após o período da aquisição os seguintes 

parâmetros: filtros, sensibilidade e ganho. 



 Permitir detalhamento da qualidade de impedância em tempo real. 

 Permitir armazenamento de laudos com o respectivo exame. 

 Possuir compatibilidade com protocolo HL7. 

 Possuir rede e compartilhamento de dados do exame entre diferentes computadores. 

 Possuir auto ajuste de amplitude do sinal buscando a melhor condição sem mascarar resultados 

(falso negativo). 

 Possuir dados integrados aos demais parâmetros, permitindo visualizar os dados adquiridos em 

momento de revisão. 

 Permitir a criação de perfis de usuário e personalização particulares, como capacidade para 

definir liberação no software por níveis de segurança; 

 Permitir edição de laudos em formato compatível com editor de texto, com preenchimento 

automático de eventos através de macros; 

 Permitir inclusão, edição, alteração de informações. 

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 

 Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, necessários para o adequado 

funcionamento do sistema. 

 Carro de transporte. 

 Computador tipo portátil integrado com o sistema completo de EEG, incluindo software(s) 

especifico(s) para coleta e análise de dados do sistema de EEG e sistema operacional Windows 7 

ou superior, processador core i5 7 geração ou superior, tela 15”, RAM mínimo 8GB, placa de 

vídeo dedicada, HD SSD mínimo 256 Gbyte. 

 No-break compatível com o equipamento (autonomia mínima 30 minutos). 

 HD externo de no mínimo 1 Gbyte, case e cabo. 

Obrigações do Fornecedor: 

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da 

licitação, manuais (incluindo o Manual do equipamento cadastrado no Ministério da Saúde – 

ANVISA), folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características 

solicitadas no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada 

característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As 

exigências técnicas constantes do edital deverão estar destacadas e correlacionadas na 

documentação técnica apresentada pelo licitante. Apenas em características não fundamentais 



para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em todos os 

documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser 

apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da 

declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da 

licitante e com registro no CREA. 

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 

24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período 

de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. Durante a 

vigência da garantia devem ser realizadas no mínimo 04 (quatro) visitas de manutenção 

preventiva. Na proposta deve conter o cronograma das atividades que serão realizadas em 

cada visita de manutenção preventiva. O fabricante deverá responder a um chamado de 

assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 

(quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a modalidade pro 

rata temporis. Todos os custos de manutenção, incluindo manutenções corretivas e 

preventivas, a mão de obra (pessoal, hospedagem e deslocamentos), serão de responsabilidade 

da empresa vencedora da licitação, durante o período de garantia, não podendo haver nenhum 

ônus, para a instituição compradora. 

3) O fornecedor deve ser assistência técnica ou serviço autorizado do fabricante do equipamento, 

devendo apresentar declaração assinada pelo fabricante, no momento da licitação. 

4) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do 

hospital, a instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, 

suportes, entre outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, 

devendo o custo estar incluído no preço do equipamento. O equipamento deverá vir completo 

com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a 

visita ao local de instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de 

responsabilidade do fornecedor definir a sua necessidade. 

5) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de 

operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para 

orientar o usuário de equipamento médico-hospitalar em seu uso correto e seguro; O Manual 

de serviço: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de 

serviços de manutenção de equipamento médico-hospitalar, incluindo:  



5.1) Esquemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, quando necessários. 

5.2) Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, quando necessários. 

5.3) Procedimentos de calibração, quando necessário. 

5.4) Relação das ferramentas e equipamentos necessários para manutenção e para calibração, 

quando necessário. 

5.5) Lista de partes de peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores 

(limitar a partes e peças especificas do fabricante), quando necessário. 

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir 

qualquer duvida no momento licitatório, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas 

pela empresa vencedora na entrega do equipamento. 

6) Deve ser fornecida a senha de instalação/manutenção, sem ônus a instituição; software de 

manutenção e placas extensoras, quando existirem. Deve garantir a atualização permanente do 

software. A atualização permanente do software só será exigida quando o hardware comportar 

tal procedimento. 

7) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus 

acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de 

aceitação do equipamento. 

8) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e 

substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição. 

9) Realizar o treinamento operacional da equipe que irá utilizar o equipamento. 

10) Fornecer o treinamento técnico (de todas as partes do equipamento) para a Equipe Técnica da 

Instituição compradora, certificando-a como detentora de capacidade técnica para realizar a 

manutenção, pois a mesma será responsável pela manutenção do equipamento após término 

da garantia de compra. O Treinamento operacional poderá ser no local de instalação. O 

treinamento técnico será na fábrica com todas as despesas pagas pelo fornecedor, para 02 

profissionais da instituição compradora. O treinamento poderá ser fora da fábrica, de comum 

acordo entre as partes, porém o local deve ser credenciado pelo fabricante como detentor de 

infraestrutura e pessoal certificado para realização do treinamento. A mudança de local não 

pode representar diminuição na qualidade do treinamento ofertado e devem continuar 

certificando, pelo fabricante, os profissionais como detentores de capacidade técnica para 



realizar a manutenção. Normalmente a instituição compradora solicita o treinamento técnico 

próximo ao final da garantia. 

11) A instalação do equipamento e start-up são por conta do fornecedor, sem ônus para a 

instituição compradora. 

12) O equipamento deve ter registro na ANVISA. A documentação e normas técnicas se referem 

apenas para a empresa licitante, visto que muitos acessórios solicitados nem possuem o 

obrigatoriedade de registro na ANVISA, como os estabilizadores. Esclarece-se, portanto que 

a documentação citada se aplica apenas para a empresa licitante e o equipamento principal, 

não incluindo os acessórios. 

As normas citadas na especificação constam da Instrução Normativa – IN No 8, de 8 de Julho 

de 2009 – MS/ANVISA, que está em vigor e que dispõe sobre a lista de normas técnicas 

exigidas para a certificação de equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária. 

Esclarecemos que quando um licitante não possuir tal certificação, por restrições da própria 

norma, ou devido a inexistência de laboratório de ensaio, ou outro impedimento deve 

apresentar no momento do processo licitatório documentação comprobatória, como citado na 

IN No 8: “No caso da norma técnica constar neste anexo, mas a realização da certificação não 

ser possível em decorrência da inexistência de laboratório de ensaio para realização dos 

ensaios, conforme estabelecido pelas regras do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade) para seleção de laboratórios, o Organismo de Certificação de Produtos – OCP 

deve emitir declaração atestando a impossibilidade de realização da certificação, naquele 

momento, em decorrência de inexistência de laboratório”. Nos itens que constam o termo 

fabricante deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, como “Licitante” ou “Empresa 

Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio “fabricante”. 

 

ITEM 04 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: Estimulador elétrico transcraniano, conforme especificação: Estimulador 

elétrico transcraniano – Equipamento para prover estimulação com baixas correntes continuas para 

intervenção neurológica não invasiva. 

Características gerais: 

 Alimentação elétrica: baterias recarregáveis integradas; 



Características Técnicas integrantes do equipamento: 

 Possuir no mínimo 1 canal de estimulação. 

 Possuir estimulação transcraniana por corrente direta contínua ajustável, com enfraquecimento 

graduado (fade in/fade out). 

 Possuir corrente selecionável até 5 mA. 

 Possuir ajuste de tempo de 30 min. 

 Possuir largura de pulso e intervalo ajustáveis. 

 Possuir estimulação cíclica. 

 Possuir estimulação ativa e pseudo-estimulação (modo sham/placebo) com lista de códigos. 

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 

 01 Recarregador de Bateria e cabos de conexão. 

 02 Eletrodos de Borrachas (aprox. 5 x 7 cm / 35cm2) com almofada de esponja (sponge pad), 

 01 kit de cabos de conexão (Aprox. 130cm) 

 01 kit de alças/tiras de borracha para fixação; 

 01 Maleta para transporte. 

Obrigações do Fornecedor: 

Garantia de 12 meses 

 

ITEM 05 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: Coaguchek XS, conforme especificação: Medidor de coagulação sanguínea – 

medidor de coagulação portátil com disponibilidade de resultados rápidos com pequena quantidade 

de sangue. 

Características gerais: 

 O equipamento deve ser do tipo portátil. 

 Alimentação elétrica: 04 pilhas do tipo AAA. 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 

 Possuir determinação eletroquímica do tempo de protrombina após a ativação da coagulação, 

através da tira com tromboplastina humana recombinante. 

 Possibilidade de coleta da amostra de sangue fresco capilar ou sangue venoso total. 

 Possuir volume da amostra de no mínimo 10µl. 



 Possuir tempo de medição de até 1 minuto. 

 Possuir calibração automática via chip codificador. 

 Possuir memória para 100 testes com data e hora. 

 Possuir porta de dados: infra-vermelhos.  

 Possuir variação do hematocrito entre 25-55%. 

 Possuir concentrações de heparina não fracionada (UFH) até 1UI/ml, heparina de baixo peso 

molecular até 2 UI atividade antifator Xa. 

Relação mínima de acessórios inclusos: 

 01 Estojo de transporte de sistema. 

 04 pilhas tipo AAA. 

 20 lancetas. 

 01 lancetador. 

 240 tiras reagentes. 

Obrigações do Fornecedor: 

Garantia de 12 meses. 

 

ITEM 06 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: Ultrafreezer Vertical, conforme especificação: Aparelho utilizado para 

conservar amostras com segurança em ultrabaixa temperatura possuindo alta confiabilidade para 

aplicações que requerem uma temperatura entre -50°C e -86°C. 

Características gerais: 

 Alimentação elétrica: 220 volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas tomadas e plugues de 

acordo com o novo padrão brasileiro – conforme NBR 14.136. 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 

 Freezer vertical. 

 Equipamento deve possuir Display digital exibindo a funções controle de temperatura, alarmes e 

monitorização. 

  Capacidade interna de no mínimo 130 litros. 

 Deve possuir compressores herméticos de alta performance, de baixo consumo de energia, com 

sistema de supressores de ruídos. 



 Deve utilizar refrigerante ecológico livre de CFC / HCFC. 

 Possuir gabinete montado sobre rodízios. 

 Deve possuir prateleiras tipo gaveta. 

 Deve possuir controle de temperatura micro processado com certificado de calibração RBC 

IMETRO. 

 Temperatura de operação ajustável de -40°C a -80°C programável pelo usuário. 

 Alarmes audiovisuais para desvio de temperatura, porta aberta, falha de ventilação e anomalias no 

funcionamento do equipamento. 

 Possuir borrachas de vedação com aquecimento para evitar a formação de gelo localizada na 

porta. 

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 

 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. 

 Deve ter assistência técnica permanente. 

Todos os materiais para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento e todas as 

peças necessárias ao perfeito funcionamento do mesmo. 

 

ITEM 07 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: 2MHz transdutor monitorização para Doppler Transcraniano Sonara/Tek nº 

Serie SV130177M – tipo 515-010300; Garantia de 12 meses. 

 

ITEM 08 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Dispositivo Unilateral de fixação de sonda monitoração para Doppler 

Transcraniano Sonara/Tek – tipo X2P007; Garantia de 12 meses. 

 

 

 

 



ITEM 09 

QUANTIDADE: 05 (cinco) unidades 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Almofadas para suporte de fixação Doppler Transcraniano Sonara/Tek – 

tipo M20496; Garantia de 12 meses. 

 

ITEM 10 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Software Sonara Monitorização Unilateral – tipo 828-052800; Garantia de 

12 meses. 

 

ITEM 11 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Software de monitorização de Embolias – tipo 828-055400; Garantia de 12 

meses. 

 

ITEM 12 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Software conjunto de testes especiais – VMR, CO2, reatividade, breath hold 

para monitorização – tipo 828-055500; Garantia de 12 meses. 

 

ITEM 13 

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade 

ESPECIFICAÇÃO: ACESSORIO PARA DOPPLER TRANSCRANIANO SONARA TEK, 

conforme especificação: Software de estação de revisão; Garantia de 12 meses. 

 

 

 


