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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 001/2021 

O Instituto CEM, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, qualificado como 

Organização Social pelo Estado de Goiás conforme Decreto Nº 9.184 de 12 de Março de 2018, 

com sede na Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2496, Quadra B 22, L 4E, Sala 26-A, Edifício New 

Business, Jd. Goiás, Goiânia/GO, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. Jeziel 

B. Ferreira, apresentar a presente solicitação de cotação para aquisição de equipamentos 

destinados aos Contratos de Gestão firmados em parceria com o Estado de Goiás através da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

Os interessados deverão encaminhar sua proposta devendo seguir rigorosamente a 

especificação dos itens apresentados constando todas as informações referentes à aquisição: 

marca, modelo e descritivo, inclusive: Preço Unitário e Preço Total para as quantidades e 

especificações abaixo discriminadas.  

Os interessados poderão fornecer a proposta de preço de um ou mais itens descritos dos 

equipamentos a serem cotados. 

Os interessados deverão encaminhar as propostas via e-mail institucional: 

aquisicao@institutocem.org.br . 

* Modelo: 

 

Objeto 
• Proposta referente ao equipamento: (descrever o equipamento)   

Fornecedor 
 CNPJ  

Endereço  Cidade  UF  

Contato  Telefone  Fax  

Validade da 

proposta 

 

 

 

Prazo de Entrega 
 

Condição de 

Pagamento 

 

Observações  

 

 
Item 

 
Descrição 

 
UND 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

 

 
 

 

 
  

 
 

   

 

Assinatura Fornecedor Carimbo CNPJ do Fornecedor 
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I - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1. O presente processo de cotação terá publicidade em 24 de fevereiro de 2021 a 04 de 

março de 2021. 

2. As propostas deverão ser encaminhadas via e-mail: aquisicao@institutocem.org.br. 

3. Poderão participar do presente processo de cotaçao para aquisição os interessados que 

atendam a todas as condições e exigências deste Edital. 

4. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Federal, 

Estadual ou Municipal suspensa ou que que tenham sido, por estas, declaradas 

inidôneas. 

5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

6. Tenha em seu quadro cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral até 3 (terceiro) grau, do Governador,  Vice-Governador, 

Secretários, Deputados Estaduais, Conselheiros dos Tribunais de contas do Estado, 

Presidente de Autarquias, fundações e/ou empresas estatais, e também Diretores, 

estatutários ou não de Organizações Sociais de Saúde, principalmente desta 

Organização (Instituto CEM). 

7. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a administração pública municipal onde serão exercidas suas 

atividades. 

8. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa ou em virtude de sanção restritiva 

de direito decorrente de infração administrativa ambiental. 

9. O recebimento da proposta pelo Instituto CEM vinculará o interessado ao 

cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Processo de aquisição. 

10. O interessado estará obrigado a cumprir integralmente a sua proposta. 

  

II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

1. O proponente que se consagra vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, que 

se encontram relacionados: 

a) Requerimento de empresário, Ato constitutivo, Contrato social em vigor (última 

consolidação e alterações), Estatuto em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado, quando for o caso, dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores; 
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b) Comprovante de Cadastro junto à Receita Federal (cartão de CNPJ); 

c) Comprovante de endereço atual do proponente; 

d) RG e CPF dos titulares e/ou sócios e administradores. Na hipótese de procurador, 

cópia autenticada da procuração pública outorgada conferindo-lhe amplos poderes 

de representação em todos os atos e termos do Processo Seletivo; 

e) Atestado de capacidade técnica relacionado ao objeto do Processo Seletivo; 

f) Inscrição Municipal; 

g) Certidão Negativa Federal, Estadual e Municipal (sede do proponente); 

h) Certidão de Regularidade junto ao FGTS (CRF); 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

2. A não apresentação da totalidade dos documentos relacionados nos itens acima 

e/ou apresentação de certidões vencidas no prazo previsto no item 1.2.3 ensejará a 

inabilitação do Proponente. 

3. Poderá ensejar a inabilitação do proponente a apresentação de documentos 

ilegíveis e/ou não rubricados pelo responsável do Proponente. 

 

III - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

1. O interessado em participar do presente Processo poderá encaminhar pedidos de 

esclarecimentos via e-mail: aquisicao@institutocem.org.br. 

 

IV - ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS 

1. Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com os critérios de 

descrição dos equipamentos a serem adquiridos e avaliação constantes neste 

Processo; 

2. Serão desclassificadas as Propostas: 

3. Que não atendam às exigências deste Edital; 

4. Que não apresentem a totalidade dos documentos de habilitação fiscal e 

trabalhalista descritas no item II; 

5. Cujas certidões estejam vencidas; 
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6. Apresentem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, ou ainda 

incompatíveis com os praticados pelo mercado e pela atividade exercida. 

7. Cuja execução não esteja em conformidade com este Edital e seus Anexos; 

8. Quando for identificada irregularidade na constituição do proponente ou esta 

constituição não atender o objeto deste Edital; 

9. Quando for identificada a incapacidade econômica do Proponente em cumprir com 

o objeto deste Edital. 

10. Será considerada a Proposta mais vantajosa aquela que apresentar MENOR 

PREÇO. 

11. O Preço apresentado pelos proponentes em suas Propostas deverá ser compatível 

com o preço praticado no mercado para o objeto deste Processo Seletivo, sendo 

desconsideradas as Propostas que apresentarem Preços irrisórios ou de valor 

zerado. 

12. O Instituto CEM publicará no website: www.institutocem.org.br o resultado final 

do Processo de cotação. 

13. O Instituto CEM poderá, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento 

contratual e a seu exclusivo critério, cancelar este Processo, sem que caibam aos 

participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações. 

 

V- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. O Instituto CEM reserva o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o 

presente Processo de aquisição, dando ciência aos participantes, na forma da 

legislação vigente. 

2. O Instituto CEM poderá realizar diligências, em qualquer fase do presente Processo 

de aquisição, para o propósito de esclarecer ou complementar informações 

prestadas pelos interessados ou ainda para complementar a instrução deste 

Processo.  

3. As decisões referentes a este Processo Seletivo serão comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no website https://www.institutocem.org.br. 

4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo Instituto 

CEM. 
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5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Processo 

Seletivo.  

6. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do Proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha se consagrado vencedor, na rescisão do contrato, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis em seu desfavor. 

 

 

 

VI - DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM COTADOS: 

  
Equipam

ento  
Descrição  

Qua
ntid
ade  

1 

Autoclav
e 

horizonta
l 75 litros 

Especificações Técnicas Mínimas: Esterilizadora por vapor saturado, características mínimas: volume 
mínimo de 75 litros, porta única, sistema de elevação vertical, manual, vedação se dá por meio de 

guarnição de silicone, ativada por pressão de ar comprimido. Câmara construída em dupla parede com 
isolamento, sendo a câmara interna em aço inoxidável AISI 316L e jateado, a externa em aço inoxidável 

AISI 304L. Entrada de validação independente, permitindo a introdução de sensores para coleta de 
dados de temperatura do processo com 1” de diâmetro. A entrada de vapor se dá pelo lado oposto ao 
dreno, através de um difusor de vapor para melhor distribuição do calor e vapor na câmara interna. A 

quebra de vácuo é realizada por meio de um filtro bacteriológico hidrófobo. Conjunto câmara externa é 
isolado termicamente através de uma jaqueta de lã cerâmica. Sistema hidráulico por tubulações de 

cobre com conexões em latão. Gerador de vapor acoplado à câmara externa, construído em aço 
inoxidável AISI316L em formato cilíndrico, projetado em conformidade com as normas NR-13 e 

NBR11816:2003. A geração de vapor é feita através do aquecimento da água por meio de resistências 
elétricas blindadas. Sistema de vácuo de anel líquido de estágio único com potência de 0,75 a 1,5 CV. 

Comando por toque na tela de 5,6” permitindo os ajustes dos parâmetros dos ciclos. O sistema de 
controle pré configurado com 13 ciclos ou mais, sendo alguns de diagnóstico e configurados de fábrica, 

como Browie-Dick e Leak-Test. No frontal do painel de comando possuir manovacuômetro e manômetro 
destinados a indicar a pressão das câmaras externas e internas, voltagem elétrica de 380V trifásico. 

Possuir botão de emergência. Impressora de impacto para registro dos dados programados dos ciclos e 
de cada fase em execução. Acessórios inclusos: 1 carro externo, 1 carro interno e sistema osmose 

reversa com capacidade 16L/H. Garantia de 12 meses após a instalação. 

1 
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2 

Conjunto 
de 

pistolas 
para 

lavagem 
de 

endoscóp
ios 

Especificações Técnicas Mínimas: Conjunto de, no mínimo, 03 (três) pistolas pressurizadas (ar, água e 
detergente) para a limpeza manual e remoção de secreções, sujidades incrustadas ou fortemente 

aderidas às superfícies internas de instrumentos médicos e materiais canulados. Deve possuir 
mangueiras espiraladas de, no mínimo, 3 (três) metros de comprimento, com superfície lisa, facilitando . 
Equipamento deverá possuir gabinete em aço inox para facilidade de limpeza. Deve possuir sistema que 

permita o acionamento simultâneo de duas ou mais pistolas, com pistolas ergonômicas em aço inox, 
devendo ser cada unidade com cor diferente (Exemplo: azul, verde e vermelho). Deve vir acompanhado 
de 01 (um) compressor de, no mínimo, ¼ HP. Deve vir acompanhado, no mínimo, 01 (um) reservatório 
para detergente. Manuais de operação em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Requisitos 
elétricos mínimos: 220 V / VAC 60Hz / 2,5 A. O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA válido. 

1 

3 

Lavadora 
Ultrassôn
ica até 40 

litros 

Especificações Técnicas Mínimas: Lavadora Ultrassônica 35 L com cânula Lavadora ultrassônica para 
automatização da higienização de materiais, protegendo o operador, diminuindo os gastos com 

produtos químicos e diminuindo o tempo de assepsia dos instrumentos, área hospitalar para limpeza de 
todos os instrumentos da área cirúrgica como: pinças diversas, bisturis, afastadores, entre outros, 

limpeza de lâmina para microscopia, tubos de ensaio, tubos cônicos, pipetas de vidro, placa de petri, 
câmera de newbauer, etc. Gabinete totalmente em aço inox tipo AISI 430, em conformidade com as 

normas ABNT; display para acompanhamento do tempo de operação da lavadora em minutos e 
segundos, contados regressivamente; beep´s de operação e sinalização do término da lavagem; dreno e 
microválvula, sistema microprocessado para no mínimo três programas; programação dos parâmetros: 
tempo, temperatura e alarmes; Sistema de JET para materiais canulados com conexão dos materiais a 

serem lavados com adaptadores desenvolvidos especialmente para esse fim; Possuir sistema de 
segurança que interrompa o ciclo de lavagem durante abertura da tampa antes do final do ciclo 
programado e Sistema de segurança contra sobre temperatura; cesto em aço inox para maior 

durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do 
ultrassom; Filtro em tela de aço inoxidável incorporado ao sistema de drenagem. Temporizador 

eletrônico microprocessado; opera no modo frio ou aquecido; Timer decrescente com ajuste de 5 à 60 
minutos no modo frio; Timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos no modo aquecido; escolha de 

temperatura de 35ºC a 60ºC, com passos de 5ºC; cuba em aço inox tipo AISI 304; ciclo de trabalho 
automático. Capacidade útil da câmara de no mínimo de 35 litros; frequência do ultrassom de 
aproximadamente 38 kHz; cabo tripolar e fusível; tensão de alimentação: Alimentação elétrica 

220V/60Hz; Deverá ser fornecido como acessórios dois cestos em inox. 

1 

4 
Termode
sinfector

a 

Especificações Técnicas Mínimas: Sistema de termodesinfectora automática com duas portas(barreira 
sanitária) para lavagem, enxague e desinfecção térmica de instrumentais, utensílios, vidrarias, tubos, 

acessórios para anestesia e outros, com capacidade aproximada mínima de 280 litros, câmara 
construída em aço inox AISI 316 , câmara com sistema para encaixe de prateleiras de racks; portas com 
elevação vertical; sistema automático com bomba peristáltica com controle de injeção de detergente 

enzimático; sistema de válvula para engate rápido e conexões de água, válvulas em inox e nylon; sistema 
de secagem do material por circulação forçada de ar quente filtrado por filtro absoluto HEPA e de vácuo 

que garanta a secagem completa. 

1 

5 Seladora 

Especificações Técnicas Mínimas: Compacta e com estrutura resistente, para selar embalagens utilizadas 
para o processo de esterilização em CME; comprimento da selagem não inferior a 25 cm e largura da 
selagem não inferior a 13 mm; resistência blindada em aço inoxidável de alta durabilidade; controle 

automático da temperatura; botão liga/desliga e lâmpada sinalizadora de temperatura de uso 
adequada; alimentação 220V x 60 Hz. Registro no M.S. ANVISA ou declaração de isento. 

1 
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6 

Aparelho 
de Raio X 

Fixo 
Digital 

Gerador de alta frequência com no mínimo 50kW de potencia. Sistema de controle microprocessado. 
Ajustes de kV mínimos de 40 a 150 com faixa de sensibilidade. Faixa de corrente radiográfica variável na 

faixa mínima de 50mA ou inferior a pelo menos 630mA. Corrente resultante de no mínimo 500mAs. 
Deverá possuir tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, até 4s ou maior. Alimentação elétrica, 

trifásica 220V-380V, 60Hz; Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com 
deslocamento longitudinal a partir de 125 cm, o qual deverá possuir fácil movimentação e com precisão 

de posicionamento; Sistema com base fixada ao piso e que permita distância focal de 100cm para 
exposições realizadas na mesa e até 180cm na posição voltada para o tórax. Detector Digital: 02 

detectores planos com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com fio, um para a mesa e 
outro para o bucky mural, de cintilador de Iodeto de Césio. Grades antidifusoras de alta resolução com 

ao menos 8:1, 10:1 ou 12:1, no mínimo 70 pl/cm, 100 a 180cm. Profundidade da imagem pós-
processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve 
possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através 
de uma estação de uso. Mesa: Tampo com dimensões mínimas de 200 cm x 65 cm, com curso total de 
deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm 

aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no 
mínimo 180kg. Bucky mural: deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou 

menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio 
eletromagnético ou mecânico, com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Tubo 

de Raios X de Anodo giratório com rotação do Anodo de pelo menos 8.000 RPM com foco entre 0,6 e 
1,2 mm (fino grosso); Capacidade calórica mínima de 200 KHU; Inserção de filtros adicionais de CU ou 
filtragem total equivalente a 2,5 mm Al. Diafragma luminoso com colimação manual ou automática. 
Campo Luminoso com acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico por 30s Rotação do 

campo de radiação de 180º; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus , com travas em 0 
graus ’’. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as 
especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 

01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: 
Memória RAM de 8GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, HD com capacidade mínima de 500 

GB (ou superior) com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato 
DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via 

teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens 
digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Acompanhar: 01 (um) 

protetor plumbífero para tireóide. *Entrega de projeto para aprovação na vigilância sanitária e a entrega 
de todas as plantas e "layouts" para ser incluindo no memorial da unidade, caso necessário* 

Fornecimento e instalação de quadro de alimentação elétrica e painel disjuntor para alimentação dos 
equipamentos e averiguação da adequação das necessidades de pré-instalação conforme necessidade 
do fabricante. Fornecimento e supervisão de instalação do estabilizador de tensão compatível com o 
equipamento de Raio X fornecido. Testes de verificação de aterramento do local de instalação. Todas 

interconexões do equipamento com o painel elétrico e central de comando. Equipamento deverá 
possuir 02 (dois) anos de Garantia integral pelo fabricante (peças e mão de obra), exceto para o tubo de 
Raio-X, que deverá possuir garantia integral nos primeiros 12 meses (peças e mão de obra) seguidos de 

outros 12 meses de garantia de mão de obra. Não serão aceitos equipamentos de Raio-X analógicos com 
detectores digitais distintos do registro original do equipamento. Apresentar o certificado de registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA. 
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7 

Aparelho 
para 

Densitom
etria 

Óssea 

Equipamento destinado para diagnosticar e monitorar as alterações ósseas do corpo apresentando as 
seguintes características técnicas: Tecnologia por feixe de Raio-X múltiplos “Fan Beam”, escaneamento 

com varredura de multidetectores; Sistema de braço condutor do detector / mesa: Braço com 
movimento longitudinal e detectores de estado sólido com varredura em movimentos transversais; 
Detectores de alta resolução do do tipo Cintiladores de Gadolíneo Sulfoxilato; Número mínimo de 

detectores: 64; Tempo mínimo de escaneamento: 30 s. Mesa de exames: Seleção automática ou manual 
da região de interesse; Sistema de posicionamento automático; Capacidade de suportar no mínimo 200 
kg. Sistema de análise automática; Assistência digital para diagnosticar erros no exame; Baixa dosagem 
de radiação para paciente e operador; Sistema de controle de qualidade; Autocalibração. Software para 

exames de corpo inteiro, com a possibilidade de localizar automaticamente as seguintes regiões 
anatômicas: Cabeça, Braços, pernas, Tronco, Costelas, Pelve, Tórax e Coluna Lombar; Software de 

composição corporal com resultados massa gorda e magra dividida por regiões incluindo a abdominal e 
do quadril e resultado IMC; Software de coluna lombar ântero-posterior; Software para Fêmur; Software 
para Dual Fêmur; Software Pediátrico; Software Antebraço; Software de relatórios médicos integrados 

ao sistema; Software para avaliação da coluna vertebral e quadril com capacidade Morfométrica; 
Software DICOM: Print, Store e Send. Deve acompanhar Nobreak Online de dupla conversão e saída do 
inversor senoidal pura com transformador isolador e bateria interna de autonomia mínima de 10 (dez) 
minutos com potência de no mínimo 3 KVA e tensão de entrada 220Vac/60Hz. Alimentação elétrica do 

equipamento 220Vac (Monofásico) 380Vac (Trifásico) a 60 Hz Deve acompanhar de Microcomputador e 
impressora compatíveis com o sistema. Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento: 

Phantom(s) para calibração; Colchão para mesa de exames; Posicionadores de paciente e demais 
componentes para a perfeita operação do equipamento; Quadro de força/comando de energia 

compatível para com o equipamento caso necessário. Equipamento deverá possuir 02 (dois) anos de 
Garantia integral pelo fabricante (peças e mão de obra), exceto para o tubo de Raio-X, que deverá 

possuir garantia integral nos primeiros 12 meses (peças e mão de obra) seguidos de outros 12 meses de 
garantia de mão de obra. 

1 

8 
Avental 

Plumbífe
ro 

Para proteção do paciente, sem proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera, 
acabamento em tecido especial lavável. Tamanho 110 x 60 cm, equivalência em Chumbo 0,50 Pb. 

1 

9 
Biombo 

Plumbífe
ro 

Curvo, estrutura em aço tratado, medindo no mínimo 2,00 mts. X 0,80 mts., com lençol de chumbo de 2 
mm refinado com teor de pureza de 99,985%, com visor Plumbífero na medida de 10X15cm, painel na 

cor branca, base giratória. 
1 

10 
Mamógr

afo 

Gerador de alta frequência com potência nominal de no mínimo 3,5kW; Faixa de kV mínima de: 23 a 35 
kV; Exposição programável. Modos de exposição: manual, semi-automático e automático; Gantry que 

permita radiografia da paciente em pé ou sentado, protetor facial removível, movimentos motorizados, 
deslocamento vertical de, no mínimo, 70 a 125 cm. Display digital para indicação dos ângulos de 

rotação, inclinação, espessura da mama comprimida e força de compressão aplicada. Compressão 
motorizada com medição por célula de carga, comando de compressão através de dois pedais 

duplicados. Possibilidade de liberação manual da bandeja de compressão em casos de emergência. 
Seleção de descompressão automática após o fim da emissão de raios X. Detector plano de selênio 

amorfo, silicone cristalino ou silício com tecnologia de conversão direta, tamanho de no mínimo 24x29 
cm, matriz de no mínimo 2500 x 3300 pixels, tamanho do pixel do detector de no mínimo 50 

micrometros, cobertura em fibra de carbono; Grade antidifusora com razão de, no mínimo, 5:1 ou 
sistema equivalente; Resolução de, no mínimo, 31 linhas/cm; Espaçador e cobertura em fibra de 

carbono; Sistema de movimentação sincronizado com emissão de raios X. Tubo ânodo giratório de 
Tungstênio; Pontos focais de 0,1 mm e 0,3 mm ou único de 0,3mm quando magnificação digital. 

Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo 160 kHU; Dissipação térmica contínua 
máxima do ânodo de 500W; Capacidade de armazenamento térmico do housing de no mínimo 425 kHU; 
Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Janela de berílio de aproximadamente 0,5mm; 

Filtro de ródio de aproximadamente 50mm ou equivalente. Ajuste programável até 500 mAs com 
proteção de sobrecarga no tubo. Movimentação isocêntrica em torno da mama de no mínimo, -100° 

+180°. Força de compressão motorizada de até 180N; Indicação digital de espessura e força de 
compressão da mama. Com possibilidade de incorporação futura de tomossístese; Detector com 
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dimensão mínima 24x26 cm; Resolução da matriz de imagem de pelo menos 2800x3500 pixels; Estação 
de trabalho (aquisição de imagens) com zoom e arrasto de imagem; Ajuste manual de brilho e contraste, 

visualização em tamanho real (1:1 mm) ou ajustada à tela; Medição de distância, anotação, ajuste 
automático de brilho e contraste; Ferramenta de análise (valor médio, mínimo e máximo dos pixels, 

desvio padrão, dimensões da área de interesse), inversão preto/branco, reprocessamento, corte 
automático (de acordo com a pré-seleção manual do tipo de bandeja), indicação nas imagens de 

impressão e arquivamento remoto, possibilidade de visualização de imagem crua, posicionamento 
automático das imagens, display multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para multi 

formato de zoom e/ou brilho/contraste; Monitor de no mínimo 19 polegadas e capacidade de 
armazenamento de aproximadamente 3.000 imagens. Suporte as funcionalidades: DICOM, Store, 

Storage Commitment, Media storage (off-line media), Query/Retrieve, Printing e Modality Worklist. 
Acessórios: Ampliadores em policarbonato com fator de magnificação de no mínimo 1,5 ou 1,8. 

Bandejas de compressão com tamanhos aproximados a: 24x30 convencional, 24x30 de borda alta, 
18x24 convencional, 18x24 de borda alta ou bandejas equivalentes; Axilar 8x20, localizada (spot) 9x9, 

localizada para magnificação 9x9, magnificação panorâmica de no mínimo 1,5x e 1,8x com coordenadas 
tipo fenestrada e tipo campo aberto. Equipamento deverá possuir 02 (dois) anos de Garantia integral 

pelo fabricante (peças e mão de obra), exceto para o tubo de Raio-X, que deverá possuir garantia 
integral nos primeiros 12 meses (peças e mão de obra) seguidos de outros 12 meses de garantia de mão 
de obra. Acompanhar: Quadro de Força (QDF); No-break exclusivos para o equipamento; Acabamentos 
necessários; Protetor de chumbo para da tireóide. Registro Anvisa Todos os acessórios necessários para 

interligação da estação de trabalho com o equipamento e demais acessórios para perfeito 
funcionamento. 

11 

Tomógra
fo 

Computa
dorizado 
16 Cortes 

Tomógrafo Multslice computadorizado helicoidal de 16 cortes por rotação, com detector de estado 
sólido com no mínimo, 16 fileiras físicas, com cobertura de elementos de 19mm ou maior. Gantry com 

abertura mínima 70 cm ou superior, faixa de angulação mínima de +/- 30º e/ou angulação TILT DIGITAL; 
tempo de corte total em 360º de 0,8 segundos ou menor, capacidade para aquisição helicoidal contínua; 

Capacidade de geração de imagens de no mínimo 15 imagens por segundo; Capacidade térmica do 
anodo de no mínimo 3.5MHU real ou superior; Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 

500KHU/min ou superior e comprimento volumétrico de no mínimo 150cm ou maior livre de metais. 
Tampo da mesa com movimentação vertical de no mínimo 45cm ou superior e capacidade de 

sustentação da mesa do paciente de no mínimo 200kg. Espessura de corte mínima de 1,0mm ou menor; 
Campo de visão de aquisição máximo maior ou igual a 45 cm; Potência do gerador de no mínimo 50 kW 
ou superior; Faixa de corrente do tubo de 20 – 220mA ou superior; Faixa de Tensão (KV) de 80 - 140KV; 

Deve possuir tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso 
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a aquisição, com 

capacidade de modulação da corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser examinado e recurso 
avançado automatizado de reconstrução iterativa. Console multifunção com possibilidade de aquisição 

e pós-processamento concomitantemente, contendo monitor de no mínimo 19 polegadas colorido, 
teclado e mouse. Software - O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de 

imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Software 3D, permitindo 
diferentes tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX; Software Multiplanar 
em tempo real; Software Angiográfico; Software Pulmonar; Software para Estudos Dinâmicos; Sistema 
de subtração digital óssea; Software para visualização de imagens em tempo real durante a aquisição 

com taxa de amostragem de no mínimo 10 imagens por segundo ou superior. Software de gatilhamento 
de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROIs. Processamento de imagem (estação de 
trabalho) - Console com unidade de processamento dotado de processador Dual 3,0 GHZ no mínimo; 

Capacidade de armazenamento em Hard Disk de 1 TB ou superior; Memória RAM de 12 GB ou superior; 
Unidade de gravação de CD/DVD; Placa de vídeo de 512 MB no mínimo; Placa de rede de 10/100 MBITS 
para transferência de dados ETHERNET/NFS/TCP/IP; 01 (um) monitor de LCD com área visível mínima de 

19 polegadas; sistema operacional compatível com o equipamento e com softwares incluindo: 
Reconstrução Multiplanar em tempo real (MPR), curvo e oblíquo, angiográfico (MIP), pulmonar (mIP), 
reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Software para endoscopia 

virtual; Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática de vasos. Aquisição de 
imagens axiais em matriz 512x512 ou superior; Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512 
x 512 de no mínimo 10 imagens/segundo. Protocolo DICOM 3.0: Print, Storage SCU e MWM (Worklist). 
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Resolução espacial de alto contraste mínima de 15 lp/cm. Instrução automática para os pacientes com 
no mínimo 10 mensagens programáveis. Interface para impressão padrão DICOM e Windows Post-Script 
no console ou na estação de trabalho. Acessórios: 01 Suporte de crânio coronal; 01 Suporte de braços e 

pernas (Adulto e Pediátrico); 01 Colchão para posicionamento; 01 Conjunto de cinta de suporte de testa; 
Jogo de fantomas para calibração e controle de qualidade; 02 protetores de tireoide, tamanho adulto, 

com as seguintes características mínimas: Com confecção em borracha plumbifera flexível com 
equivalência em chumbo de 0.5mmPb. Deve ser confeccionado em nylon lavável. Com fecho em velcro. 

Deve ser do tipo viseira. 02 aventais plumbíferos, tamanho adulto com as seguintes características 
mínimas: Com confecção em borracha plumbifera flexível com equivalência em chumbo de 0.5mmPb e 

com proteção nos ombros de mínima de 0.25mmPb. Deve ser confeccionado em nylon impermeável 
Com fecho em velcro. 01 bomba injetora com indicação de volume de enchimento, permitindo eficiente 

controle de enchimento da seringa com velocidade variável. Controle de volume, fluxo, tempo e 
pressão. Sistema de segurança eletrônico e mecânico de parada de injeção no caso de excesso de 
volume, fluxo ou pressão. Console gráfico, com indicação digital dos parâmetros selecionados e 

possibilidade de programação dos valores de fluxo , volume, limite de pressão, retardo, duração e 
controle de aceleração de injeção. Aquecedor de seringa para manter o meio de contraste a 

temperatura corporal Deve permitir programação de disparo e interrupção da injeção dentro da sala de 
exames e da sala de comandos Estabilizador de rede (externo ou internamente ao tomógrafo) com 

potência compatível para todo o equipamento e Transformador de Isolamento (se necessário); No-break 
para console e estação de trabalho com autonomia de 30 min; Fornecimento pelo fabricante do quadro 
de força/comando de energia compatível para a instalação do equipamento caso necessário, Mobiliário 

da estação de trabalho, Manual de operação em português. Registro produto emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, conforme disposições da LEI 6360/1976, RDC Anvisa 185/2001 e RDC 

Anvisa 32/2007. Certificado de conformidade no INMETRO. Equipamento deverá possuir 02 (dois) anos 
de Garantia integral pelo fabricante (peças e mão de obra), exceto para o tubo de Raio-X, que deverá 

possuir garantia integral nos primeiros 12 meses (peças e mão de obra) seguidos de outros 12 meses de 
garantia de mão de obra. 

12 

Ultrasso
m 

Diagnósti
co com 
Doppler 

com 
transdut

or 
infantil e 

adulto 

Aparelho de Ultrassom e Ecocardiografia com sistema digital de alta resolução com pelo menos 100.000 
canais digitais de processamento. Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; 
Monitor de no mínimo 19" polegadas de LED (ou superior) com ajuste de rotação e altura independente 

do painel; Tela secundária sensível ao toque tipo Touch screen acoplada ao painel de no mínimo 8" 
polegadas; Painel de controle articulável, incluindo ajuste de altura e rotação; APLICAÇÕES: Abdominal, 
Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, 
tendões), Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Anestesia (bloqueios 

periféricos), Cerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 3D / 4D, Vascular; Periférico, eco fetal, cardiologia 
adulta, pediátrica e neonatal. Visualização das imagens nos seguintes modos: Color Power Angio; 

Harmônica Tecidual e de Pulso Invertido; Reconstrução 3D com recurso de visualização MPR; Modo M, 
Modo M Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), High PRF PW , Doppler Contínuo (CW); 

Revisão Cineloop para imagens 2D com aquisição, armazenamento na memória local e exibição em 
tempo real e modos duplex de pelo menos 2.000 quadros de 2D e imagens a cores; faixa dinâmica de no 
mínimo 230Db; Modo M e Doppler; Ferramentas de medições incluindo: distância, profundidade, área e 
circunferência; Imagens em tons de cinza 2D; Doppler de tecido; Modo M Anatômico; TDI; Imagens 3D 

em tempo real (4D); Ferramentas de manipulação de imagem 3D em tempo real, incluindo renderização 
de volume e observação da espessura com orientação de gráficos 3D; Imagem Harmônica Tecidual (THI) 

com a tecnologia de inversão de pulso; Software para opacificação do ventrículo esquerdo (LVO) com 
inversão de pulso ou Software para contraste em exames de cardiologia e imagem geral; Possibilidade 

de software para medir a velocidade miocárdica a partir dos dados do Doppler Tecidual Colorido; 
Possibilidade de análise da deformação (strain) cardíaca; Capacidade de sobrepor as curvas de abertura 

e fechamento das válvulas mitral e aórtica para exibir os eventos mecânicos do ventrículo esquerdo; 
imagem panorâmica; possibilidade de futura aquisição de software para estudos com elastografia; 

profundidade de pelo menos 30cm; Otimização para ajustar o desempenho do fluxo de banda larga para 
se adaptar imediatamente a diferentes estados de fluxo; sistema de resolução dinâmica para um 

controle de no mínimo 30 parâmetros simultaneamente para a preferência do usuário de resolução 
espacial ou resolução temporal durante os procedimentos clínicos; Doppler Tecidual colorido e 

espectral; Otimização automática da imagem bi dimensional; Software para Otimização automática do 
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Color Doppler com apenas um botão; Software para Ajuste automático do Doppler espectral com 
apenas um botão; Protocolo de Eco estresse integrado; Modos B, BB, BM, M tela inteira, Doppler 

pulsado, contínuo e tecidual dirigível; Color M mode, Doppler colorido, Doppler espectral (pulsado e 
contínuo) em tela inteira; Função Doppler tecidual (color e espectral); Colorização de imagens nos 
modos B, M e Doppler; Taxa de Quadros (Frame Rate) mínimo de 1100 quadros/segundo em 2D; 

Imagem de Segunda Harmônica tecidual; Imagem de Segunda Harmônica com tecnologia de inversão de 
fase ou pulso invertido; Memória para revisão de imagens de Modo M ou Espectro de Doppler; Disco 

rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no mínimo 500 GB; Capacidade de 
registro de imagens e laudos em disco rígido e DVD para posterior recuperação; Conexão em rede digital 

DICOM 3.0 com visualização da lista de trabalho; Exportação de imagens em formato compatível PC; 
Conexão simultânea através portar ativas para no mínimo 04 (quatro) transdutores (não sendo 

considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como conexão Software para exames 
cardiológicos (adulto, pediátrico, neonatal e transesofágico); Otimização automática da imagem bi 

dimensional; Ferramentas para detecção automática de planos em imagens tridimensionais; Medições 
automáticas da espessura da camada íntima média nas artérias e em outros vasos superficiais. Todos os 

transdutores devem ser de banda larga e multifrequênciais com seleção automática das frequências. 
Devem acompanhar o equipamento no mínimo 05 Transdutores sendo: Transdutor Convexo com 
frequência ajustável de 2 a 5 MHz (Variação de 1MHz para +/-); Transdutor Linear com frequência 

ajustável de 4 a 12 MHz (Variação de 1MHz para +/-); Transdutor Endocavitário com frequência 
ajustável de 4 a 9 MHz (Variação de 1MHz para +/-) e abertura mínima de 160° graus; Transdutor 

Setorial Adulto de banda larga com faixa de frequência ajustável de 2 a 4 MHz (Variação de 1MHz para 
+/-) e Transdutor Setorial Pediátrico com faixa de frequência ajustável de 3 a 8 MHz (Variação de 1MHz 
para +/-); Deve ser incluído Nobreak Online de dupla conversão e saída do inversor senoidal pura com 

transformador isolador e bateria interna de autonomia mínima de 15 (quinze) minutos e potência de no 
mínimo 3 KVA - Alimentação: 220Vac/60Hz senoidal compatível para com o equipamento; Impressora 

Laser colorida para laudos com estabilizador de tensão; 10 (dez) bisnagas Gel; Fornecer todos os cabos, 
conexões, manuais de operação e usuário e acessórios necessários e indispensáveis ao pleno 

funcionamento do equipamento. Equipamento deverá possuir 02 (dois) anos de Garantia Integral do 
fabricante. 

13 

Vídeo 
Endoscóp

io / 
Colonosc

ópio 

Composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastroscópio, 01 
Video Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de alta 

definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de 
branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com 

sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle 
automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do 

exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação 
LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência 

(caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de 
iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 

polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo 
componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho , cor e 

contraste. Videogastroscópio eletrônico flexível com CCD ou CMOS Colorido, com sistema ótico com 
campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 

a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para 
baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 
9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho 

de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e comprimento total de 
aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Vídeocolonoscópio 

eletrônico flexível com CCD ou CMOS Colorido, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de 
visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção 
com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e 

canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho 
aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação 

mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 
160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 
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carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 
10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 01 teclado alfanumérico, 
cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastroscópio e 01 para o 

Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastroscópio e 04 para o Colonoscópio, 
conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o 

perfeito funcionamento do equipamento. Equipamento deverá possuir 02 (dois) anos de Garantia 
Integral do fabricante. Registro ANVISA 

14 
Balança 
Antropo
métrica 

Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas, estrutura em chapa de aço-carbono, acabamento 
em tinta eletrostática, tratamento de superfície nas peças internas ´zincagem´, capacidade máxima 200 
kg, divisões de 100g, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha sintética, opcional 

saída RS232, 220 V, régua antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00m, função TARA, com 
possibilidade de tara de até 100% da capacidade. Com fornecimento de todos os cabos, conectores, 
acessórios, indispensáveis para o funcionamento do equipamento, certificada pelo IPEM/INMETRO. 
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15 
 

Colposcó
pio 

COLPOSCÓPIO, ginecológico, vídeo, monitor de, no mínimo, 20 polegadas, iluminação LED, com as 
seguintes características mínimas: - Câmera de vídeo acoplada, aumento da imagem em pelo menos 14 

vezes, objetiva com distância focal efetiva de até 300mm, regulável, regulagem da distância interpupilar, 
pelo menos uma ocular ajustável, campo de visão com diâmetro de pelo menos 18mm, fonte de 

iluminação LED equivalência mínima de 100 watts de potência. - O equipamento deve possuir estativa 
de chão com rodízios adequados para locomoção segura do equipamento, capa de proteção da unidade 

óptica, altura com variação de, no mínimo, de 90 a 130 cm; braço articulável possuindo pelo menos 
movimento vertical. - Monitor de vídeo colorido LCD com, no mínimo, 20polegadas, de alta definição HD 
720p. - Câmera de vídeo compatível com o colposcópio com resolução em HD de 720p. GARANTIA: Deve 
ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da 
data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do 
equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e 

de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica,prestada diretamente 

pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de Goiás (a empresa de assistência 
técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante 

do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis à assistência técnica do equipamento 
ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o 
cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante. CÓPIA DO 

REGISTRO ANVISA: Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é 

isento de registro/cadastro, quando for o caso. NORMATIZAÇÃO: O equipamento deve estar de acordo 
com todas as legislações e regulamentações vigentes que se apliquem a ele. Esta Secretaria pode exigir, 

a qualquer momento, se julgar necessário, comprovação de que o equipamento esta de acordo com 
norma ou legislação vigente específica do equipamento. 

2 

16 
Detector 

Fetal 

Detector Fetal Digital Portátil para monitoração contínua de frequência cardíaca fetal, sensibilidade a 
partir de 9 semanas, com transdutor de no mínimo 2 Mhz. Alto-falante embutido de aproximadamente 
1,2 W e gabinete em ABS. Display LCD com mostrador digital, apresentação de F.C.F. Escala de medição 

da FCF de 50 a 240 bpm. Controle de volume; Saída p/ fone de ouvido. Proteção contra penetração 
nociva de água. Desligamento automático. Acessórios que devem acompanhar: transdutor, gel, alça 

para pescoço e bolsa para transporte. Alimentação: bateria de no mínimo 1,5 V recarregável com 
autonomia mínima de 8horas. Carregador para bateria ou pilha compatível com tensão do detector. 

Deve acompanhar carregador de bateria; tensão 220 V, 60 Hz. Registro ANVISA. 

2 

17 
Escada 2 
degraus 

Inteiramente pintada, piso em cantoneira de borracha, pés com ponteiras de borracha, acabamento em 
pintura eletrostática a pó fundo antiferrugem. 

54 

18 

Esfigmom
anômetr

o 
Aneroide 

Adulto 

Esfigmomanômetro aneróide com pedestal para uso em pacientes adultos. Isento de mercúrio. 
Aprovado pelo Inmetro. Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 

mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar (manguito), pera e tubos conectores confeccionados 
em PVC. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 04 Braçadeiras em 

nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho adulto (circunferência: 18 a 35 cm). 
Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pera, alça para 

50 
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transporte e base com rodízios. Tubo em espiral de, no mínimo, 2,4 m. Registro na ANVISA. Possuir 
registro no INMETRO, com selo e certificado de calibração. 

19 

Esfigmom
anômetr

o 
Aneroide 
Infantil 

Esfigmomanômetro aneróide com pedestal para uso em pacientes pediátricos. Isento de mercúrio. 
Aprovado pelo Inmetro. Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 

mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar (manguito), pera e tubos conectores confeccionados 
em PVC. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 04 Braçadeiras em 

nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho pediátrico (circunferência: 10 a 18 cm). 
Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pera, alça para 

transporte e base com rodízios. Tubo em espiral de, no mínimo, 2,4 m. Registro na ANVISA. Possuir 
registro no INMETRO, com selo e certificado de calibração. 

25 

20 

Esfigmom
anômetr

o 
Aneroide 

Obeso 

Esfigmomanômetro aneróide com pedestal para uso em pacientes obesos. Isento de mercúrio. 
Aprovado pelo Inmetro. Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 

mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar (manguito), pera e tubos conectores confeccionados 
em PVC. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 04 Braçadeiras em 

nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho obeso (circunferência: 35 a 51 cm). 
Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pera, alça para 

transporte e base com rodízios. Tubo em espiral de, no mínimo, 2,4 m. Registro na ANVISA. Possuir 
registro no INMETRO, com selo e certificado de calibração. 

25 

21 
Espelho 
Frontal 

de Ziegler 
Espelho com refletor circular e adaptador regulável de cabeça. 1 

22 
Estetoscó

pio 

Estetoscópio para uso adulto e pediátrico, possui olivas em silicone macias, conjunto biauricular em 
metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, com diafragma de alta sensibilidade, tubo na cor preta, 

cabeça dupla que permite a auscultação dos sons de altas e baixas frequências, diafragma de epóxi/fibra 
de vidro ajustáveis em ambos os lados. Acompanha para de olivas adicionais. Registro no MS/ANVISA ou 

certificado/declaração de isenção de registro. 

40 

23 
Estetoscó

pio de 
Pinard 

Estetoscópio para uso pediátrico, confeccionado em alumínio com aproximadamente 15cm. 2 

24 

Foco 
Cirúrgico 

Móvel 
com 

bateria 

Foco cirúrgico pedestal, de Led, com uma cúpula e rodízios, para utilização em salas de procedimento, 
fornece luz fria de alta intensidade, cor corrigida e livre de sombras para qualquer necessidade cirúrgica, 

abrangendo procedimentos cirúrgicos e clínicos, de modo a fornecer capacidade de iluminação 
adequada, baixo calor, baixo consumo de energia e longa vida útil dos Leds. Cúpula com no mínimo 500 

mm de diâmetro, sistema construtivo inteiramente selado, acabamento externo em materiais 
poliméricos (plásticos de engenharia), alumínio com conjunto de Led, evitando a incidência de sombras 

na região da focalização, com fonte de luz gerada pelo conjunto de Led, emitindo o foco luminoso para o 
campo cirúrgico, com diâmetro de 150 a 200 mm, à distância de 1metro entre a face da cúpula e o 
campo cirúrgico. Deve possuir indicação no painel de controle mostrando que alguns grupos de Led 

estão queimados e devem ser substituídos, devem ser substituídos, a vida útil dos Led's deverá ser de 
no mínimo 30.000 horas. Cor e intensidade da luz fria no campo cirúrgico fornecida com temperatura de 
cor de aproximadamente 4.300º K, com taxa de renderização de cor 95% e intensidade luminosa de no 

mínimo 100.000 lux à distância de 1metro entre a face da cúpula e o campo cirúrgico, o painel de 
regulagem de intensidade, com a função liga desliga localizado no braço da cúpula protegido contra 

produtos de limpeza e desinfecção do conjunto. Manopla esterilizável de fácil encaixe e limpeza, para 
movimentação das cúpulas em todas as direções, regulagem do foco pelo próprio usuário, sem risco de 

contaminação. Movimento de 360° com posicionamento e ajuste do foco cirúrgico leve e fácil da cúpula. 
Sistema de alimentação de emergência com bateria de carregamento automático e autonomia mínima 
de 90 (noventa) minutos. Alimentação elétrica 220V/60Hz. Comando eletrônico com proteção de sobre 

carga e curto-circuitos do sistema, estado de operação e alimentação, sendo a tabela de estados dos 
“Leds” e possíveis causas de falhas, disponíveis no manual. Deverá possuir selo INMETRO. Deverá 

atender as normas NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2. Equipamento deverá possuir número de 
registro na ANVISA vigente. Garantia de 02 anos do equipamento. 

2 

25 
Foco 

Refletor 
Iluminação a LED com haste flexível 220V/60Hz material em aço inoxidável. Luz auxiliar para exames 

clínicos e ginecológicos, haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura 
8 
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Ambulato
rial 

variável entre (100 a 150 cm s/ espelho), pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência, base do pedestal 
com 04 rodízios, alimentação elétrica selecionável. 

26 Fotóforo 

Composto por: cabo com aproximadamente 03 metros de comprimento, suporte para cabeça, 
iluminador frontal em LED e capacete regulável, bateria recarregável, transformador (recarregador), 

protetores de silicone para o iluminador, suporte para lupas binoculares, maleta para transporte/estojo 
e manual de instruções em português. 

2 

27 
Lanterna 

Clínica 
Iluminação em LED, corpo em alumínio anodizado, Clip para prender no bolso, interruptor de botão na 

parte superior, funciona com 2 pilhas palito AAA, garantia mínima de 12 (doze) meses. 
20 

28 
Laringosc

ópio 
Adulto 

Cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável autoclavável, para pilhas 
médias; lâminas de aço inoxidável AISI 304 em peça única, sem ponto de solda, acabamento fosco, para 
impedir reflexão da luz. Sendo uma de cada lâminas curva e reta com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Encaixe 
para lâmina LED (branca) padrão internacional 2,5 V contatos com material antioxidante. Pino de aço 

substituível. Acondicionado em bolsa de courvin, fechada com zíper, acompanha 02 lâmpadas LED 
branca para cada lâmina. 

3 

29 
Laringosc

ópio 
Infantil 

Kit infantil de fibra ótica, cabo confeccionado em aço inoxidável, com tampa de rosca e mola de aço 
inoxidável para compartimento de alimentação, alimentação por pilhas ou bateria recarregável, 

lâmpada de alta luminosidade facilmente substituível. Encaixe de padrão internacional, acompanha 03 
lâminas de cada tamanho, confeccionadas em aço inoxidável autoclavável: 2 Lâminas retas nº. 00, 2 

Lâminas retas nº. 0, 2 Lâminas retas nº. 1, 2 Lâminas curvas nº. 0, 2 Lâminas curvas nº. 1. Acompanhar 
bolsa ou estojo em material resistente para acondicionamento ou eventual transporte. Recartilhado 

para permitir uma melhor empunhadura. Registro na ANVISA. 

3 

30 

Martelo 
de 

Percussã
o 

Martelo reflexológico para uso neurológico, cabo em inox e cabeça em borracha, tamanho entre 16 e 20 
cm. 

8 

31 
Negatosc

ópio 

Estrutura em chapa de aço inox 20, frente em acrílico, dimensões: 1 CORPO: 0,38 x 0,49MT, potência 02 
(duas) lâmpadas de 15w, interruptor liga/desliga, cabo elétrico com 1,50m comprimento, alimentação 

elétrica de 220V 60Hz (ou bivolt), garantia mínima de 12 (doze) meses. 
25 

32 
Oftalmos

cópio 

Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Disco de abertura com no mínimo seis posições e 20 lentes de 
focalização com uma faixa de -25 a +40 dioptrias, no mínimo; filtros para redução de reflexos da córnea, 

controle manual de iluminação; iluminação LED e dispositivo protetor contra infiltração de poeira e 
mostrador iluminado. Alimentação por bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: 

carregador de baterias (se for o caso do equipamento ofertado); estojo tipo maleta para transporte e 04 
(quatro) lâmpadas extras. 

2 

33 
Otoscópi

o 

Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Com no mínimo 10 espéculos reusáveis, luz LED 2,5V, lente 
giratória com aumento de 3x, visão integrada com giro para os lados, grampo de fixação com botão 

Liga/Desliga integrado, cabo robusto em cromo e plástico de alta qualidade anti impacto com superfície 
estriada, funcionamento com bateria recarregável. 

8 

34 

 Aparelho 
de 

anestesia 
(contemp

la 
monitor 

multiparâ
metros) 

Possuir sistema de autoteste ao iniciar. Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister, sensor de 
fluxo e sistema de entrega de volume, autoclaváveis. Válvulas para controle de fluxo e pressão com 

sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Sistema de segurança 
para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2. Possibilidade de sistema de 

exaustão de gases. Válvula APL graduada. Composto por ventilador eletrônico microprocessado, 
vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente autoclaváveis a vapor e livres de 
látex, móvel em polímero resistente ao impacto, com rodízios giratórios (sendo 2 com travas),bandeja 

de trabalho, gaveteiro, com bandeja superior e que atenda as seguintes características mínimas: Móvel: 
Com no mínimo uma gaveta, que possua filtro valvular integrado ao móvel para adequada ergonomia 
operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões evazamentos. Deve ser construído 

em estrutura de polímero de alto impacto ou material compatível para maior conservação do 
equipamento em ambiente cirúrgico e bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de 

infusão. Deve possuir acoplamento para dois vaporizadores calibrados simultaneamente com 
intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea. Deve possuir rotâmetro de gases 
acoplado ao móvel. Deve possuir manômetro para visualização da pressão em ventilação manual e 

manômetros para monitoração dos gases canalizados e de cilindros reserva. Monitorização da 
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capnografia e amostra dos gases anestésicos. Rotâmetro de gases: Fluxômetro eletrônico. Deve possuir 
escalas de alto e baixo fluxo para administração de oxigênio e oxido nitroso, com escalas de baixo fluxo 

de 1 L/min e de alto fluxo de 10 L/min para óxido nitroso e até 10 L/min para oxigênio. Deve possuir 
escala de ar comprimido com faixa de no mínimo 10L/min. Deve possuir dispositivo que impossibilite 
mistura hipóxica. Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gases. Deve possuir dispositivo 

para iluminação do rotâmetro. Ventilador Eletrônico: Controlado a Volume. Controlado a Pressão, 
Ventilação mandatória intermitente sincronizada(SIMV) a Pressão e a Volume. Controles Ventilatórios 

mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. 
Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; 
Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, Peep e gráfico da pressão 

das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração 
inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos30 

minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 
tamanho adulto e 01 tamanho infantil; 01balão para ventilação manual adulto; 01 balão para ventilação 

manual infantil; 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo;03 mangueiras de no 
mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e 

demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. 

35 

Bisturi 
Elétrico 

Ambulato
rial 

Bisturi Eletrônico, tipo microprocessado. Este equipamento deverá ser utilizado para todo tipo de 
cirurgia: pequena, média e grande porte. Com potência para todos os procedimentos de centro 

cirúrgico, de alta complexidade e sem restrições, totalmente microprocessado, com ventilação natural 
por convecção (sem ventilador interno que promova ventilação forçada do aparelho). Indicação digital 
de potência em watts para todos os modos de operação e ajuste digital de potência rápido e preciso, 

através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos e de fácil limpeza, indicação sonora da 
função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) deve permitir a memorização (não-volátil 
– mantida mesmo após desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potências pré-programadas, 
deve possuir sistema de monitoração da resistência/contato da placa paciente adesiva com indicação 

visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado no painel frontal, para indicar e 
monitorar de forma eficaz a qualidade de contato da placa adesiva bipartida. Permitir seleção 

automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou bipartida) uso de 
um mesmo cabo para placas que permitam ou não monitoração do contato, funções eletro cirúrgicas 

devem ser acionadas através de pedal duplo (corte e coagulação) e permitir acionamento simultâneo de 
02canetas de comando manual. Permitir ainda a operação do modo bipolar através de pedal 

independente e de forma automática – sem necessidade de seleção de teclas no painel para alternar 
entre os modos (mono/bipolar). Potências máximas para cada função: Corte puro(300W), Blend (130W), 

Coagulação (120W) e Bipolar (70W) microbipolar com alta precisão para coagulação de vasos de 
pequenos calibre(neurocirurgia por exemplo). Todos os cabos devem possuir conectores isolados que 

não permitam conexão em saídas trocadas e que garantam em caso de desconexão inadvertida do 
respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção 
contra acidentes que possam causar queimaduras, conforme prescrição de segurança da norma IEC 
60601-2-2). Deverá ser apresentado certificado de registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Deverá 
apresentar os certificados de acordo com as normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica),NBR IEC 

60601-2-22 (segurança de bisturi eletrônico) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). 
Alimentação elétrica220V/60 Hz. Acessórios que acompanham: 01 pedal duplo e 01 pedal simples para 
bipolar (funcionamento automático), 02 canetas porta eletrodo com cabo e comando pedal, 01 caneta 

porta eletrodo com cabo e controle manual, 02 placas de aço inox com cabo, 10 placas descartáveis com 
monitoração de impedância de contato e 01 cabo compatível, 02 eletrodos tipo faca curva, 02 eletrodos 
tipo faca reta, 03eletrodos tipo bola de tamanhos diferentes, 01 pinça hemostática bipolar com cabo, 20 
lixas limpadoras de ponta de bisturi confeccionadas em olietileno com superfície abrasiva para adesão 
ao campo cirúrgico e com registro no ministério da saúde e 01 carro para apoio e transporte do bisturi. 

2 

36 

Mesa 
Auxiliar 
em Aço 

Inox 

Armação em tubo redondo de aço inox 304 com dimensão aproximada de 1” x 1,20mm (+-5%), tampo e 
prateleira em aço inox 304 com espessura mínima de 0,75 mm. Dotados de rodízios de 

aproximadamente 3” (75mm) (+-5%) e possuir sistema de freios com trava. Dimensões aproximadas de 
0,50 x 1,00 x 0x80 m (L x C x A) (+-10%). 

46 

http://www.institutocem.org.br/


Av. DeputadoJamel Cecílio, 2496, Quadra B 22,  

L. 4E, Sala 26-A EDIF.New Business, Jd.Goiás 
CEP 74.810-100, Goiânia/GOtel: (62) 3922.5225 
http://www.institutocem.org.br 

 
 

37 
Serra 

elétrica 
de gesso 

Serra de Gesso Elétrica, Rotação do Motor mínimo de 18000 rpm, Alimentação elétrica 220V/60Hz, 
Câmbio em aço especial com lubrificação permanente, Peso menor 1,5 kg, Registro na ANVISA, Garantia 
de 24 meses; Acompanhar manuais técnicos de serviço do usuário em português. Devem acompanhar 
os seguintes acessórios: 02 Discos de Serra com diâmetro de 50,8mm ou 2 pol.; 02 Discos de Serra com 
diâmetro de 63,8mm ou 2½ pol.; Chave combinada de 12,7mm ou ½ pol para troca dos discos. Todos os 

acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Maleta para 
armazenamento; Manual do fabricante em português. 

1 

38 

Aparelho 
para 

Hemodiál
ise 

Equipamento completo de hemodiálise que controla e monitora os circuitos do dialisante e o circuito de 
sangue extracorporal. O equipamento deverá possuir estrutura não corrosível, móvel e dotado de 
quatro rodízios sendo no mínimo dois destes dotados com sistema de freios. Módulo de controle, 
operando com base em microprocessadores e software de operação na língua portuguesa (Brasil). 

Monitor de alta resolução ou tela principal de operação e monitoração com sistema Touch Screen com 
visualização de todos os comandos na língua portuguesa (Brasil), para leitura de no mínimo dos 

seguintes parâmetros: Diálise, Pressão do dialisado, Pressão transmembrana, Pressão arterial, Pressão 
venosa, Condutividade da solução de diálise, Fluxo do sangue, Fluxo do dialisado, Taxa de infusão de 

heparina, Taxa de ultrafiltração, Tempo efetivo de tratamento, Tempo decorrido ou faltante, 
Temperatura do dialisado, Volume de Sangue processado. Deverá ser dotado de sistema de alarmes 

acústicos e visuais com identificação dos alarmes no mínimo para os seguintes parâmetros: Vazamento 
de sangue, Detecção de ar/espuma, Condutividade, Temperatura do dialisado, Bolhas, Pressão 

transmembrana, Pressão venosa e Pressão arterial do circuito extracorpóreo, Falta de água, Falta de 
energia, Desinfecção insuficiente, Detector de nível de sódio com interrupção automática da diálise em 
situação de risco ao paciente. Sistema hidráulico separado do eletrônico; Deve permitir o tratamento 
hemodialítico convencional, adequada para operação com dialisadores (capilares) de qualquer tipo e 
fabricante, tanto de baixo como de alto fluxo. Deve permitir hemodiálise com punção dupla ou única 

com uma única bomba. Permita operar em modos de Ultrafiltração com controle de perda de peso do 
paciente, preparo diálise, fim de diálise e desinfecção química. Monitor automático não invasivo para 

verificação de pressão arterial com limites máximos e mínimos para pressão sistólica, pressão diastólica, 
pressão média e pulso, programável; Monitoramento de temperatura com limite ajustável, pressão 

transmembrana com ajuste automático, pressão arterial com limite ajustável, pressão venosa com limite 
ajustável, condutividade com limite ajustável, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue. Detector de 
bolhas por ultrassom com sistema automático de interrupção do processo. Detector da presença de 

sangue no líquido ultrafiltrado por sensor óptico. Monitoração da pressão arterial, venosa e do dialisado 
no circuito extracorpóreo. Proteção contra operação de diálise quando em modo de desinfecção e vice-

versa. Possuir ajuste do fluxo do dialisante de no mínimo, entre 200 a 800 ml/min com a função de 
AutoFluxo. Condutividade ajustável (sódio variável). Controle de temperatura do dialisado. Dispositivo 
que permita coleta de amostra de dialisado. Bomba de sangue integrada ao equipamento com fluxo de 
no mínimo 50 a 600 ml/min e permitir uso de linha arterial com segmento de bomba de várias medidas 

entre 6 e 8 mm. Sistema de informação do fluxo efetivo de sangue durante a diálise. Anticoagulante: 
Bomba de infusão de heparina programável para uso de seringas comerciais de qualquer fabricante, 

rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente após sua 
inserção; programação para infusão contínua, tempo de parada programável, fluxo ajustável de 0,1 a 10 
ml/h. “Clamp” na linha venosa. Suporte para colocação de dialisado e ampolas. Válvula para drenagem 
do líquido do reservatório. Sensores de pressão e temperatura. Controle volumétrico de ultrafiltração. 
Deverá permitir a ultrafiltração sem consumo de solução e realizar ultrafiltração isolada. Ajuste da taxa 
de ultrafiltração entre 0,1 a 5,0 L/H. Pré programação de no mínimo seis perfis de sódio, bicarbonato e 

ultrafiltração. Monitoração da condutividade da solução de diálise. Término automático ao atingir o 
volume programado. Variações de operação de proporção de acetato e bicarbonato. Deve possuir filtros 

de proteção na entrada do circuito e no percurso hidráulico. Controle automático da proporção do 
líquido de diálise. Controle e monitoração automática da pressão transmembrana (PTM). Sistema ou 

dispositivo de bloqueio que impeça o uso de solução não específicas para o modo de diálise 
programado. Sistema automático de redução da taxa de ultrafiltração em caso de parada da bomba de 

sangue. Dispositivo que permita a redução manual da taxa de ultrafiltração em caso de emergência. 
Sistema de controle das pressões venosa e do dialisado. Possuir desinfecção química, automatizada, 

programável com diferentes agentes desinfetantes (por exemplo: Hipoclorito de sódio e ácido 
peracético) em quaisquer concentrações e com diferentes agentes desincrustantes do sistema 

13 
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hidráulico (por exemplo: ácido acético e ácido peracético) em quaisquer concentrações. Armazena no 
mínimo as 200 últimas mensagens de alarme e falhas. Alimentação elétrica para operação compatível 

em tensão monofásica automática 110Vac – 220Vac/60Hz. Possuir Bateria recarregável com autonomia 
de no mínimo 90 minutos. Manuais de operação e manutenção em português (Brasil). Com registro na 

ANVISA. Equipamento conforme norma de segurança elétrica IEC 60601-1. Equipamento ofertado 
contemplando instalação, partida técnica e treinamentos; Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de 

emissão de Termo de Recebimento Definitivo. 

39 

Aparelho 
de 

termoter
apia 

Equipamento utilizado para auxiliar a penetração de enzimas no organismo (aumento do metabolismo) 
através de aquecimento. Através do calor consiga aumentar a velocidade metabólica, a excreção de 
dejetos, a vasodilatação para do aumento do aporte de oxigênio, contração muscular, diminuição da 

resistência elástica e viscosa da musculatura. Corrente em ondas curtas, 01 canal de saída, modo 
contínuo, potência de no máximo 150W, timer aproximado de 20 min, eletrodos em silicone, potência 

de entrada de no máximo 500VA. Deve acompanhar todos itens necessários para o correto 
funcionamento. 

1 

40 

Aparelho 
de tração 
cervical e 
lombar 

Equipamento que utiliza força gravitacional para tratamento. Cama com estrutura em aço inox ou 
material com acabamento em tinta antiferrugem. Deve possuir acionamento elétrico de elevação com 
controle. Pintura eletrostática. 220V/60Hz. Colchão ou tampo de madeira revestido em courvin. Deve 

acompanhar: 01 par de suporte axilar, 01 par de faixas de fixação e todos itens necessários para o 
perfeito funcionamento do equipamento. 

1 

41 

Aparelho 
Laser 

Terapêuti
co 

Equipamento para tratamento celulites, tendinites, terapias em analgesia, edemas, úlceras, lesões no 
esporte, regeneração óssea e nervosa, contusão muscular, cirurgias ortopédicas. Deve acompanhar: 

Equipamento microprocessado versátil, com display, aplicação no contínuo e pulsado. 01 caneta com 
laser led vermelho: 660nm potência aproximada de 105mW; 01 caneta infravermelho: 808nm e 

potência aproximada 115mW; 01 caneta led Azul 470nm com potência aproximada de 385mW. 01 
óculos de proteção para cada comprimento de onda. Registro ANVISA, INMETRO todos os itens para 

perfeito funcionamento do equipamento. 

1 

42 

Balancinh
o 

Proprioce
ptivo 

Com apoio para o pé em aço inox ou aço com pintura epóxi, correntes resistentes zincadas; capacidade 
de suportar até 180Kg Medidas aproximadas: 44 x 41 x 40cm 

4 

43 
Barra 

Paralelo 
Adulto 

Barra Paralela Desmontável em aço carbono ou aço inox e com pintura epóxi, além de sua estrutura 
elaborada dentro dos princípios de ergonomia. Possui regulagem de altura com engate rápido. Uso ideal 

para a reabilitação e treino de marcha, auxilia em exercícios para equilíbrio e coordenação motora; 
Medidas aproximadas: 251.0 cm x 126.0 cm x 110.0 cm (C x L x A). 

2 

44 
Cadeira 

para 
turbilhão 

Barra Paralela Desmontável em aço-carbono ou aço inox e com pintura epóxi, além de sua estrutura 
elaborada dentro dos princípios de ergonomia. Possui regulagem de altura com engate rápido. Uso ideal 

para a reabilitação e treino de marcha, auxilia em exercícios para equilíbrio e coordenação motora; 
Medidas aproximadas: 251.0 cm x 126.0 cm x 110.0 cm (C x L x A). Equipamento com ou sem piso. 

1 

45 

Cama 
Elástica 

Proprioce
ptiva 

Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-
ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para 

movimento de balanço. Pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no 
mínimo 120 kg. Proteção lateral. 

6 

46 
Colchone

te 

Antiderrapante e super higiênico. Material que evita a deformação do colchonete e proporciona 
conforto. Impermeável e que conserve o colchonete de proliferação de fungos e bactérias e amplia sua 

durabilidade. Material antiderrapantes. Voltado à exercícios físicos e alongamentos, o produto 
acompanha alças para transporte. Medidas aproximadamente: 1,80 x 0,60 x 1,20 cm. Material: Foam 

emborrachado com microbolhas. 

10 

47 

Conjunto 
de 

banqueta 
para RPG 

Contendo 3 banquetas em tamanhos diferentes e encaixáveis. Banqueta com estrutura tubular 
quadrada em aço com pintura em epóxi pelo sistema eletrostático e curada em estufa, na cor branca ou 
cinza metálico; pés com ponteiras em PVC. Tampo de madeira revestido de couro sintético, resistente, 
na cor azul-escuro. Medidas aproximadas (LxCxA):- 57 cm x 34 cm x 31 cm;- 47 cm x 34 cm x 25 cm;- 37 

cm x 34 cm x 18 cm. 

1 
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48 

Conjunto 
de bolas 
suíça/feij

ão 

04 bolas do tipo suíça em látex. 05 bolas tipo suíça em látex de tamanhos 45, 55 e 65cm 
aproximadamente. 05 bolas tipo feijão para pilates, funcional. Resistente até 200 kg. Deve acompanhar 

bomba para injeção de ar nas bolas. Suporte em aço inoxidável para as bolas. 
3 

49 
Cunha 

triangular 
20 cm 

Cunha em Espuma de uretano de densidade 2 para Fisioterapia; Formato triangular; Tamanho pequeno. 
Revestida em courvin, 

5 

50 
Cunhas 
30CM 

Cunha em Espuma de uretano de densidade 2 para Fisioterapia; Formato triangular; Tamanho Grande 
Medidas aproximada 50x50x30cm, revestida em courvin, tamanho grande aproximadamente 

0.5x0.5x0.3m. Peso aproximado de 2.72kg. 
5 

51 
Dinamôm

etro 
Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões de no máximo 500 gf, fabricado em aço 

inoxidável, composto por elementos elásticos de aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e direta. 
1 

52 
Eletroter

apia 

Equipamento para flacidez muscular, gordura localizada, reabilitação física, reparação tecidual, retenção 
de água. Equipamento de tratamento por correntes. Aproximadamente 10 canais de saíde independes, 
até 200mA de intensidade, mínimo de 02 canais de saída, display no mínimo de 6" Deve acompanhar: 6 

cabos com pino tipo banana, 5 cintas elásticas, 05 cintas pequenas, todos os itens para o perfeito 
funcionamento do equipamento. Maleta de transporte. 

1 

53 

Escada 
com 

Rampa 
para 

Reabilitaç
ão 

Estrutura em aço, pintura epóxi, com degraus e rampa revestidos com piso sintético antiderrapante. 
Corrimão em ambos os lados e capacidade para suportar peso mínimo de 100 kg. 

2 

54 
Espaldar, 
barra de 

ling 

Fixado na parede, Peso suportado: 135 kg, Dimensões aproximadas: 47.5 cm x 92.5 cm x 237.0 cm (C x L 
x A). Distância mínima entre a parede 10cm, distância mínima entre os bastões de 15 cm, espessura das 

barras de no mínimo 3 cm. 
4 

55 
Espelho 

de 
postura 

Espelho de vidro de aproximadamente 1/4" de espessura, sem distorção, com suporte de segurança, 
estrutura em madeira ou aço inoxidável ou aço-carbono com tinta antiferrugem, armação, roda 

facilmente em rodízios giratórios de aproximadamente 3". 
1 

56 
Esteira 

ergométr
ica 

Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação 
manual. Velocidade máxima mínima: 12 km/h. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com 
medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 programas automáticos de 

velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. 
Peso suportado: mínimo 150 kg. 220V/60Hz 

4 

57 
Estimulad

or tátil 

Equipamento construído para estimular sensibilidade tatil e doloros. Deverá ter como função relaxar 
pontos de tensão e aumentar a circulação local. Velocidade ajustável. Acessórios para perfeito 

funcionamento. Alimentação 220V/60Hz deve acompanhar bateria e carregador de bateria 
1 

58 

Estimulad
or 

Transcutâ
neo – 
TENS 

Estimulador neuromuscular, oferece várias opções de correntes como TENS, FES, Kots (corrente russa), 
entre outros. Alimentação: 220V/60Hz. Largura de Pulso: 40 a 3000μs. Tempo de Terapia: 0 a 60 

minutos. Potência de entrada máxima: 20VA. Central de controle com microprocessador. Corrente 
bipolar com compensação simétrica. Possui mais de 40 programas. mínimo de 2 Canais independentes 

com intensidades de corrente de até 60mA. Tempo de Terapia: Até 60 minutos. Equipamento destinado 
para setor de fisioterapia tecnologia de operação microcontrolada. Acessórios: 08 eletrodos de borracha 

em silicone, 04 cabos de conexão ao paciente, 01 fusível de proteção sobressalente, 01 bolsa de 
transporte. 220V/60Hz todos acessórios para perfeito funcionamento. 

1 

59 
Flexor de 

dedos 

Equipamento exercitor de mao, dedo e antebraço indicado para musculatura. Deverá ser construído em 
material de alta resistência capaz de realizar exercício para um dedo ou todos. Conjunto composto por: 
01 resistência até 0.7Kg , 01 resistência até 1.4Kg, 01 resistência até 2.3Kg, 01 resistência até 3.2Kg, uma 
resistência até 4.1Kg Capaz de realizar as manobras para cada dedo individualmente ou de modo global. 

2 

60 Halteres 

Jogo de Halteres nos pesos 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 10,0 kg. Material emborrachado externamente 
em alta resistência. Deverá acompanhar suporte para todos os itens em ferro e com acabamento em 
alumínio protegendo e dando durabilidade para os seus halteres. A base é cromada com espaço para 

jogo de 10 pares de halteres de 1 a 10 kg. 
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61 
Jogo de 
polias 
duplas 

Equip. para fisioterapia e reabilitação, em aço-carbono ou aço inoxidável com fixação em paredes, pesos 
ajustáveis, com 4 puxadores, dimensões aproximadas de 0,70m x 1,60m x 0,15m (LxAxP). 

2 

62 
Kit de 

Caneleira 
K 

Equipamento para tratamento celulites, tendinites, terapias em analgesia, edemas, úlceras, lesões no 
esporte, regeneração óssea e nervosa, contusão muscular, cirurgias ortopédicas. Deve acompanhar: 

Equipamento microprocessado versátil, com display, aplicação no contínuo e pulsado. 01 caneta com 
laser led vermelho: 660nm potência aproximada de 105mW; 01 caneta infravermelho: 808nm e 

potência aproximada 115mW; 01 caneta led Azul 470nm com potência aproximada de 385mW. 01 
óculos de proteção para cada comprimento de onda. Registro ANVISA, INMETRO todos os itens para 

perfeito funcionamento do equipamento. 

8 

63 
Máquina 
de Gelo 

Capacidade mínima de 20 Kg, microcontrolador, led indicador de seleção da quantidade de gelo. 
Reservatório de gelo com capacidade de aproximadamente 2 litros. Sensor de nível de água, ciclo de 
aproximadamente 7 minutos Acessório: pá para retirada do gelo. 220V/60Hz. Certificação Inmetro. 

1 

64 
Mesa 

Ortostáti
ca 

Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, 
montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação 

elétrica de 0 grau a 90 graus realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. 
Encosto estofado de densidade mínima de 33 e revestimento em material courvim ou similar. 

Capacidade de carga de no mínimo 100 quilos. Possuir base de apoio para os pés. Deve acompanhar 01 
jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 
apoio estofado de quadril, 01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos 

com regulagem de altura e ou largura. Alimentação elétrica 220V/60Hz 

6 

65 
Muleta 

(par) 

Muleta com estrutura em aluminio polido com tinta antiferrugem ou aço inoxidavel com braçadeira 
e/ou apoio de mão. Regulagem da altura do usuário. Capacidade de suportar em aproximadamente 

120Kg. 
1 

66 
Podoscóp

io 

Equipamento com capacidade de análise planar completa das deformidades dos pés. Com iluminação de 
LED base construída em poliestireno com espelho em sua parte superior e estrutura em acrílico de 

aproximadamente 15mm, voltagem de 220 volts/60Hz. 
1 

67 
Prono-

supinado
r 

Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-
extensão de punho, montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede. Rolo em estrutura 

de madeira com regulagem de resistência, rotor em estrutura metálica com empunhadeira de madeira e 
com resistência regulável. Medidas aproximadas 25 x 15 x 15 cm. 

1 

68 

Rampa 
para 

Alongam
ento 

Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em 
material emborrachado antiderrapante. Dimensões aproximadas (A x L x B): 20 x 30 x 40cm. 

6 

69 
Tábua de 
inversão 

e eversão 

Equipamento que auxilia o processo de reabilitação dos tornozelos e na movimentação dos pés, 
estruturado em madeira. Com piso antiderrapante. Fabricação em madeira maciça e de 

reflorestamento. 
6 

70 
Tábua de 
Quadríce

ps 

Utilizada para reabilitação de membros inferiores, para ganho de força muscular, flexibilidade e 
amplitude de movimento. Com regulagem de inclinação, estruturada em madeira. Dimensões 

aproximadas: 70x15x14cm (CxLxA) 
1 

71 
Turbilhão 
Membros 
Inferiores 

Equipamento tipo turbilhão para membros inferiores, composto de: Turbilhão para hidroterapia para 
membros inferiores; Corpo em fibra de vidro; Tanque com capacidade de no mínimo 180 litros; Deve 

apresentar piso antiderrapante no fundo do tanque; Possuir pelo menos 07 (sete) jatos de 
hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto conforme a necessidade do tratamento; 

Possuir pelo menos 07 (sete) registros reguladores de pressão; Possuir aquecedor com resistência de no 
mínimo 5.000 W com termostato; Dotado de motobomba silenciosa; Deve apresentar Timer para 

programação da duração de cada tratamento; Sensor de nível da água que evite a queima da resistência 
quando a mesma estiver sem água; Apresentar filtro de água; Dotado de chave geral; Deve apresentar 

assento móvel; Ser dotado de dispositivo de entrada de água e dispositivo anti-transbordante e de 
escoamento de água; Deve ser acompanhados de dispositivos elétricos de segurança para o paciente e 

equipamento; apresentar rodízios para facilitar a locomoção; Alimentação elétrica 220Vac / 60 Hz; 
Medidas aproximadas: 120 cm de comprimento x 65 cm de largura x 80 cm de altura. 

1 
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72 

Turbilhão 
Membros 
Superiore

s 

Equipamento tipo turbilhão para membros superiores, composto de: Turbilhão para hidroterapia para 
membros inferiores; Corpo em fibra de vidro; Tanque com capacidade de no mínimo 30 litros; Deve 

apresentar piso antiderrapante no fundo do tanque; Possuir pelo menos 03 (três) jatos de 
hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto conforme a necessidade do tratamento; 

Possuir pelo menos 03 (três) registros reguladores de pressão; Possuir aquecedor com resistência de no 
mínimo 2.500 W com termostato; Dotado de motobomba silenciosa; Deve apresentar Timer para 

programação da duração de cada tratamento; Sensor de nível da água que evite a queima da resistência 
quando a mesma estiver sem água; Apresentar filtro de água; Dotado de chave geral; Deve apresentar 

assento móvel; Ser dotado de dispositivo de entrada de água e dispositivo anti-transbordante e de 
escoamento de água; Deve ser acompanhados de dispositivos elétricos de segurança para o paciente e 

equipamento; apresentar rodízios para facilitar a locomoção; Alimentação elétrica 220Vac / 60 Hz; 
Medidas aproximadas: 80 cm de comprimento x 50 cm de largura x 95 cm de altura. 

1 

73 

Ultrasso
m 

Fisiotera
pia 

Frequência de 3 MHz com potência de 21W deve possuir modo contínuo e pulsado, tela de LCD, timer 
de até 25 minutos. Acessórios: maleta para transporte, fusível de proteção sobressalente, um tubo de 

gel e todos acessórios para perfeito funcionamento 220V/60Hz EQUIPAMENTO / APARELHO DE 
ULTRASSOM - Equipamento digital microcontrolado com frequências de aproximadamente 3 MHz, com 
modo de emissão ajustável em contínuo ou pulsado, com frequência de repetição variável entre 100Hz, 
48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%), o aparelho deve possuir display em LCD, 
tensão de alimentação 220V/60Hz, um kit de cabeçote de silicone com NTC, duas bisnagas com gel de 

100g, uma bolsa para guarda e proteção do equipamento, um rack para transporte e utilização do 
equipamento 

1 

74 
Audiôme

tro 

Equipamento destinado a testes clínicos de audiometria e testes tonais de fala e para testes 
supraliminares para diagnóstico específico, portátil e com tecnologia digital, apresenta amplo visor de 

LCD de no mínimo 5” com design ergonômico para o operador, 02 (dois) canais independentes; 
Características Técnicas: Exames de audiometria tonal por vias aéreas e óssea, Audiometria vocal, 

Stenger,  ABLB (Fowler),Processamento Auditivo Central e Ganho Funcional (saída para campo livre); 
Master Hearing Aid e Audiometria automática; Faixa de Frequência via aérea: de 125 Hz 12.000 Hz, Faixa 
de Frequência via óssea: de 250Hz - 6.000Hz; Faixa de intensidade, via aérea de até 120dbe via óssea até 

80 db. Entrada USB; Memória interna para no mínimo 500 pacientes; Interface para conexão com 
computador e impressora externa direta; Porta de conexão ethernet; Realiza avaliação e testes de 

Processamento Auditivo Central. Alimentação elétrica Bivolt 110 Vac –220 Vac / 50Hz - 60Hz; Saídas: 
Fones direito e esquerdo para via aérea, Via óssea esquerda e direita, fones de inserção e fones de alta 

frequência; Kit de retorno para logoaudiometria; Indicadores de nível de fala Acessórios Inclusos: 02 
(dois) Arco ósseo completo com vibrador B 71; 02 (dois) Peras para resposta do paciente APS2; 02 (dois) 

Par de fones de ouvido TDH 39/ DD 45; 02 (dois) Fone do operador (Head-Set); 02 (dois) microfones 
para retorno do paciente; Maleta de transporte; Capa de proteção; Manual de Operação do usuário e 

Abafador de ruídos; Garantia do Equipamento de 24 meses. 

1 

75 

Auto 
refrator 
Ceratôm

etro 

Auto refrator digital com ceratometria microprocessado, com suporte de testa e queixo, regulagem de 
altura e distância, com sistema de ajuste da posição do olho e foco, captura automática e manual das 
medidas. Medição refrativa esférica de aproximadamente -25 a +22D (com passos de 0,12D/0,25D). 

Astigmatismo de aproximadamente 0 a 10D (com passos de 0,12D/0,25D). Ângulo axial de 0 a 180 graus 
(com passos de ao menos 1 grau). Possibilidade de apresentação de resultados de medidas negativas. 
Diâmetro mínimo da pupila de 2,0 mm. Distância de vertéx (VD) com possibilidade de 0, 12, 13.5mm. 
Faixa de medição da córnea de 5 a 10mm (com passos de 0,01mm). Possuir acessórios para o perfeito 

funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220V - 60Hz Monitor LCD colorido com tela 
mínima de 7", Deve permitir realizar: Refratometria, queratometria, ceratometria contínua, 

refractometria, curva básica de lente de contato e ceratometria periférica. Determinar permitir 
impressão dos resultados com impressora integrada que permite a impressão de no mínimo os 
resultados e o nome do paciente Os resultados devem ser apresentados em forma de gráficos e 

numéricos. Diâmetro mínimo mensurável da pupila: 2 mm e distância pupilar mínima de 85 mm Deve 
possuir apoio de queixo, apoio para testa; Sistema liga/desliga com indicador luminoso; Sistema de 

controle de brilho; Tampa para proteção da janela de exame; Interface para conexão com computador; 
Sistema de proteção contra sobre-tensão; Fusível reserva; Capa protetora, manual técnico e do usuário. 

2 
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76 
Banqueta 
Giratória 
(Mocho) 

Mocho giratório com estrutura em aço inox 304, assento em chapa de aço inox 304 com no mínimo 1,2 
mm de espessura. Apoio para os pés em tubo redondo com ponteiras e altura regulável do assento de 

aproximadamente 0,45 a 0,70 cm (±5%). 
12 

77 

BERA 
Sistema 

de 
Potencial 
Evocado 

Equipamento para avaliação diagnóstica e/ou clínica de emissões otacústicas evocadas por transientes e 
produto de distorção e potenciais evocados auditivos (BERA/PEATE) a fim de realização de triagem 
audiométrica de tronco cerebral com no mínimo as seguintes características: Realizar exame BERA 

combinado com emissões otacústicas para testes de triagem auditiva neonatal universal permitindo 
triagem em no mínimo uma modalidade. Equipamento portátil de 02 Canal através do qual avalia a 
integridade do sistema auditivo através do uso de eletrodos para mensurar as respostas do nervo 

auditivo; Janela de tempo de 15 e 30 ms; O sistema possui interface USB para ser conectado ao 
computador. Possuir eficiente sistema de rejeição de artefatos se beneficiando de sua conexão entre 

amplificador e módulo por fibra óptica para reduzir sensivelmente a interferências de artefatos de 
origem elétrica. Configuração inicial permite ao usuário realizar no mínimo os seguintes exames: Teste 

de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e Análise Audiométrica do Nervo Auditivo e 
do Tronco Cefálico(ABR) com filtros digitais em cliques e tone burst com mascaramento; Pesquisa de 

potenciais auditivos de média e longa latência (P300,MMN); Eletrococleografia (EcochG) incluindo 
eletrodos para exame transtimpânico e intracanal; Controle do estimulador de implante coclear; 

Audiometria de resposta tipo estável - Steady State (ASSR); Teste automatizado de PEATE para triagem 
auditiva neonatal; Potencial miogênico evocado vestibular (VEMP) com cálculo da razão entre os lados; 
Emissões otacústicas evocadas transientes e emissões otacústicas por produto de distorção. Acessórios 

inclusos: Envelope de Eletrodos com 150 unidades; 05 (cinco) tubos de Gel para preparação do paciente; 
02(dois) pacotes de diferentes tamanhos com jogo de Olivas para fone de Inserção e uso em adultos e 

crianças; Cabo de fibra óptica e cabo USB; Cabo extensor para conexão entre o pré-amplificador e a 
unidade de pelo menos 3 metros; Cabo extensor de no mínimo 1,5 m para monitor; Fone de inserção do 

tipo TDH 39; Manual de Operação e Software para instalação do equipamento; Garantia do 
equipamento de 24 meses. 

1 

78 
Bicicleta 
Ergométr

ica 

Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica e fortalecimento de membros inferiores; 
Unissex, indicada para condicionamento físico, treinamento. Modelo: horizontal. Equipamento deverá 
suportar peso, no mínimo, 100 Kg. Deverá possui as funções: Distância percorrida, Velocidade, Calorias 

Kcal, Odômetro, Tempo e Scan. Equipamento com painel em LCD, com as indicações de: monitor 
scan,quantidade de programas, monitoramento cardíaco, velocidade, distância e calorias. O mesmo 

possuirá hand grip, sistema de regulagem magnético, ajuste do banco e níveis de resistência. Estrutura 
do equipamento deverá ser de aço-carbono com guidão emborrachado, e pintura epóxi. Pedais de 

grande dimensão, auto-balanceados, com correia de fácil ajuste. Alimentação elétrica Bivolt 110 Vac – 
220 Vac / 60 Hz;Dimensões aproximadas: medidas de 1.450 x 630 x 1.030 mm (CxLxA). Certificação do 

INMETRO. Garantia do fabricante de 12 meses. 

4 

79 
Cabine 

Audiomé
trica 

Cabine audiométrica acústica portátil confeccionada através painéis em madeira MDF revestido e 
altamente resistente. equipamento prático para transporte e montagem. Possuir luminária interna com 

lâmpada LED; Visor triplo com vidro isolante; Dobradiças reforçadas; Base suspensa em madeira 
reforçada para evitar vibração e piso revestido com borracha isolante; Rampa de acesso para portadores 
de necessidades especiais (PNE) cadeirantes; Mesa interna porta objetos, Suporte interno para fones de 
ouvido; Furo para passagem de fios em locais estratégicos; Fecho especial de alta pressão para abertura 

interna/externa; Possuir revestimento acústico interno com espuma de alto poder deabsorção; 
Atenuação média (ao menos) 40db; Acompanha manual de montagem e Laudo de Aferição de acordo 

com a Resolução CFFA n°364/20019 expedida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia que dispõe 
sobre o nível de pressão sonora das cabines/sala de testes audiológicos. Atendimento as normas ISO 

8253.1 e NBR 10152. Dimensões aproximadas: Externa: 1200 x 1200 x 2000 mm; Garantia do 
Equipamento de 24 meses. 

1 

80 
Cadeira 

Oftalmol
ógica 

Cadeira elétrica para atendimentos de consultas nas áreas de oftalmológica e otorrinolaringologia a ser 
utilizada para procedimentos de consultas clínicas e pequenas cirurgias. Equipamento destinado para 

pacientes adultos e pediátricos; Possuir acionamento elétrico; Dotado demovimentos contendo no 
mínimo 04 (quatro) opções: Sobe e Desce com sistema de elevação elétrica (sem óleo), Perneira e Costa 
reclinável e Botão de posição Volta Zero; Estofamento resistente, confortável para o paciente e de fácil 

assepsia; Estofamento ergonômico, em material viscoelástico, macio injetado em PVC flexível e sem 
costura; Possuir apoio de cabeça regulável e escamoteável, braços escamoteáveis e apoio rebatíveis 
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para os pés; Movimentos comandados através de acionamento do pedal de comando independente e 
móvel permitindo acionar todos os movimentos da cadeira; Reclinável com posição final tipo maca até 
180o; Base com pés regulável para ajuste ao chão, Possuir rodas para fácil locomoção, Cadeira giratória 

até 330º; Capacidade para suportar pacientes até 180 Kg; Alimentação elétrica 220 Vac / 60 Hz. Garantia 
do Equipamento de 24 meses. 

81 
Cadeira 

Otorrinol
ógica 

Cadeira elétrica para atendimentos de consultas nas áreas de oftalmológica e otorrinolaringologia a ser 
utilizada para procedimentos de consultas clínicas e pequenas cirurgias. Equipamento destinado para 
pacientes adultos e pediátricos. Possuir acionamento elétrico. Dotado de movimentos contendo no 

mínimo 04 (quatro) opções: Sobe e Desce com sistema de elevação elétrica (sem óleo), Perneira e Costa 
reclinável e Botão de posição Volta Zero; Estofamento resistente, confortável para o paciente e de fácil 

assepsia; Estofamento ergonômico, em material viscoelástico, macio injetado em PVC flexível e sem 
costura; Possuir apoio de cabeça regulável e escamoteável, braços escamoteáveis e apoio rebatíveis 

para os pés; Movimentos comandados através de acionamento do pedal de comando independente e 
móvel permitindo acionar todos os movimentos da cadeira; Reclinável com posição final tipo maca até 
180°; Base com pés regulável para ajuste ao chão, Possuir rodas para fácil locomoção, Cadeira giratória 

até 330º; Capacidade para suportar pacientes até 180 Kg; Alimentação elétrica 220 Vac / 60 Hz. Garantia 
do Equipamento de 24 meses. 

2 

82 
Campíme

tro 

Campímetro Computadorizado destinado a exames funcionais para avaliação da perda do campo visual 
com softwares analíticos para triagem (screening) e limiar (threshold) e Análise de Progressão; 

linguagem da perimetria computadorizada; Compara os resultados a um banco de dados normativo 
relacionado à idade; Cúpula com distância de no mínimo 30 cm e iluminação de 31.5 ASB; Estímulo com 

intensidade máxima de 10.000 ASB, duração de 200 ms e frequência de luz visível; Alcance máximo 
temporal 90 graus; Ajuste motorizado da queixeira do paciente; Processador integrado ao console e tela 

de comando com toque sensível (touchscreen); Armazenamento de Dados: 02 (duas) unidades USB 
frontais para armazenamento e backup de exames via pen drive; Disco rígido de no mínimo 40.0 Gb; 

Deve ser conectável a rede através de software; Alimentação elétrica 110 - 220 Volts 60 Hz; Mesa 
elétrica com acessibilidade a pacientes cadeirantes; Compatível com impressoras dos tipos jato de tinta 

ou laser; Cor do Estímulo e Iluminação da cúpula: Branco sobre Branco; Vermelho ou Azul sobre o 
Branco; Tamanho do Estímulo Padrão Goldmann de I a V; e Teste de limiar foveal; Recursos para 
monitoramento do paciente durante o exame e da perda de fixação: Monitoramento do olho do 
paciente com câmera de vídeo; Monitoramento de mancha cega; e Rastreamento do olho para 

verificação da perda de fixação; Deve possuir as opções de exames disponíveis - Exames de Limiar 
“Threshold”; Teste de limiar foveal; Testes Centrais: 10-2, 24-2, 30-2 e Macula; Testes Periféricos: 60-4 e 

Degrau Nasal; Standard; Fast; Full Threshold; e Fast Pac; Exames de Triagem“Screening” - Testes 
Centrais: C-40, C-64, C-76, C-80 e C-Armaly; Testes Periféricos: P-60, FF-81, FF-120, FF-135, FF-246, FF 

Armaly e Degrau Nasal; Estratégias de Exames: Duas Zonas e Defeitos Quantificados; Exames Especiais: 
Easterman Monocular; Easterman Binocular; Superior 36; Superior 64; e Teste sob medida. Deve 

acompanhar todos os acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. 

2 

83 
Cicloergô

metro 

Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no 
mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorias. Monitor cardíaco; Capacidade de 
no mínimo 120 Kg; Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Estrutura em aço 

com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão ou superior; Assento e encosto ergonômicos e 
confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinta para fixação do 

pé no pedal. A alimentação elétricaserá definida pela entidade solicitante. 

1 

84 
Coluna 

Oftalmol
ógica 

Gabinete e braço pantográfico, injetados em PU (Poliuretano) ou material superior. Braço pantográfico 
balanceado, com ajuste longitudinal. Braço com bandeja em fórmica. Base com pés reguláveis para 
melhor ajuste ao chão. Foco de luz articulado, com controle de intensidade de luz. Fonte carregador 
para Oftalmo-Retino. Suporte de Oftalmo-Retino. Braço elétrico para lâmpada de fenda. Controles: 

intensidade do foco de luz, liga/desliga projetor ou outro instrumento, liga/desliga luz de sala, 
Oftalmoscópio/Retinoscópio e chave geral com indicação visual do aparelho em uso. Alimentação 

elétrica: 220V - 60Hz. Deve ser fabricado em chapa metálica tratada contra corrosão e pintura 
eletrostática a pó. Deve acompanhar no mínimo 2 braços, sendo um para Lâmpada de Fenda e outro 

para bandeja. Deve acompanhar bandeja. 

2 

85 
Eletrocar
diógrafo 

Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais Aparelho portátil digital interpretativo para captação e inscrição do 
traçado de ECG de repouso com capacidade de 3,6 e 12 canais simultâneos e 12 derivações. Menus de 

2 

http://www.institutocem.org.br/


Av. DeputadoJamel Cecílio, 2496, Quadra B 22,  

L. 4E, Sala 26-A EDIF.New Business, Jd.Goiás 
CEP 74.810-100, Goiânia/GOtel: (62) 3922.5225 
http://www.institutocem.org.br 

 
 

configuração exibidos em português, operação no modo manual e automático sendo que no modo 
automático deve permitir o registro de todas derivações com o acionamento de uma única tecla. 

Teclado de membrana com teclas de acesso rápido. Correção automática da linha de base, proteção 
contra descarga de desfibrilador, filtro digital para ruídos externos. Impressão das derivações em rolo de 

papel termossensível de tamanho A4. Tela de no mínimo LCD 5” sensível ao toque para visualização e 
monitoramento dos 12 canais de ECG, FC, ID e Data antes da impressão. Filtro rede elétrica (CA 

ON/OFF).Frequência cardíaca mínima PR, QRS, QT. Visualização no painel das derivações selecionadas, 
sensibilidade, alarme de eletrodo solto, filtros e condição da bateria, detecção de marcapasso. 

Comunicação com computador via rede LAN para emissão de laudos via Web para central de laudos 
remotos. Permitir que o equipamento possua integração em ambiente de rede ethernet e com 

prontuário eletrônico. Porta USB para armazenamento das informações de forma externa através de 
pendrive ou computador. Funcionamento independente de computadores. Memória interna para 

armazenamento de no mínimo 100 exames. Modo de rejeição Comum > 100 dB Impedância de entrada: 
10MΩ Sensibilidade:- 2.5mm/mV,5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, Velocidade de Impressão:5mm/s, 

6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Operação: Automático, manual, ritmo. Possuir 
bateria interna recarregável de lítio com autonomia de no mínimo 02 horas, alça para transporte e 
impressora térmica incorporada. Fonte de alimentação elétrica externa de corrente alternada com 

alimentação 220Vac/60Hz. Calibração da Tensão: 1mV ±2 % O equipamento deverá vir acompanhado 
dos seguintes acessórios: a) 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica padrão NBR 14136. b) 

02(dois) cabos de paciente de 10 vias padrão IEC. c) 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com 6 
(seis) unidades tipo peras precordiais livres de látex Adulto. d) 05 (cinco) rolos ou pacotes de papel 

termossensível para eletrocardiograma compatível com o equipamento. e) Carrinho de transporte para 
acomodação do equipamento e acessórios com rodízios e freio. f) Software para comunicação com 

computador. g) 5conjuntos de eletrodos descartáveis - adulto h)5 conjuntos de eletrodos descartáveis – 
neonatal REGISTRO ANVISA 

86 
Eletroenc
efalógraf

o 

Eletroencefalógrafo, para realização de exames de EEG de rotina; Equipamento Modular composto por 
Unidade de Aquisição e Unida de Trabalho; A Unidade de Aquisição deve possuir as seguintes 
características mínimas: Sistema com no mínimo 28 canais de aquisição, sendo 21 de EEG, 04 

Poligráficos, 02 DC e 01 de fluxo respiratório; Conversor A/D igual ou maior que 16 bits; Taxa de 
Amostragem igual ou maior que5.000 Hz por canal de EEG;  Amplificadores com Impedância de Entrada 

igual ou maior que 400 MΩ Amplificadores com Ruído igual ou menor que 0,3 μVrms; Permitir a 
utilização de qualquer eletrodo/canal de EEG como referência; Sistema que apresente a indicação de 

conexão do eletrodo/canal ao paciente; Permitir o uso de Capacete de Eletrodos com conexão única ao 
cabo de ligação para a Unidade de Aquisição. A Unidade de Trabalho deve possuir as seguintes 

características mínimas: Possuir todos os hardwares, softwares, licenças e acessórios necessários para a 
monitorização e gravação de exames de EEG; Permitir a inserção de dados do paciente; Apresentar em 

Tela o sinal de EEG adquirido;Sistema Completo para Análise do EEG, com mapeamento cerebral; 
Permitir a emissão de relatório com dados do paciente, medidas e estatísticas; Sistema Completo para 
impressão dos exames e relatórios. Foto Estimulador; Unidade de Aquisição com alimentação via porta 
USB da Unidade de Trabalho; Alimentação elétrica 220 V / 60 Hz; Acessórios: 01 Unidade de Transporte, 

para o equipamento e seus acessórios, e trava em no mínimo 02 rodas; 01 Suporte para a Unidade de 
Aquisição; 01 Foto Estimulador de LED ou superior; 01 Suporte para Foto Estimulador; 01 Conjunto de 

Eletrodos de ponte reutilizáveis; 01 Conjunto de Eletrodos de orelha reutilizáveis; 01 Conjunto de Cabos 
para conexão dos eletrodos de cabeça e de orelha; 01 Capacete de eletrodos tamanho Grande; 01 
Capacete de eletrodos tamanho Médio; 01Capacete de eletrodos tamanho Pequeno; 01 Cabo para 

conexão de Capacete de Eletrodos; 01 Computador Tipo Desktop com as configurações mínimas 
Processador 3.0 GHz, HD 500GB, Memória de 4 GB, Placa de Vídeo Dedicada de 1 GB, Gravador de DVD, 
e instalados os softwares mínimos (com licença sem restrição de tempo) Windows e Microsoft Office; 01 

Teclado ABNT 2; 01 Mouse Óptico; 01 Monitor LED de no mínimo 17 polegadas; 01 Impressora Laser 
Monocromática USB com resolução de no mínimo 1200 dpi e velocidade de impressão, em alta 

resolução, de no mínimo 19 ppm; 01 No-Break, dimensionado para assumir a carga do equipamento e 
seus acessórios por no mínimo 01 hora;Demais acessórios necessários para o completo funcionamento 

do equipamento e de suas especificações supracitadas. 
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87 
Eletroneu
romiógra

fo 

Eletroneuromiógrafo com no mínimo 02 canais, para neuro condução sensitiva e motora, ondas F, 
reflexo H, inching sensitivo e motor; EMG qualitativa, análise de padrão de interferência; técnicas 

especiais: reflexos de piscamento, sacral, bulbocavernoso, reflexo-T, reflexo cutâneo-simpático, estudo 
de tremor; reflexo cutâneo-simpático RCS. Características aproximadas do amplificador: número de 

canais: 02; taxa de amostragem por canal no mínimo: 8 kHz; Conversor A/D no mínimo: 12 bits; margem 
de entrada 0.02 - 50 mV; impedância de entrada: acima de 100MÔmega; nível de ruído na banda de 2 

Hz-10 kHz, no máximo: menor que 4 μV RMS; sensibilidade: 2 - 10000 microV/div; filtro passa-alta: 0.2 - 
1000 Hz; Filtro passa-baixa: 100 - 10000 Hz. Características aproximadas do Estimulador elétrico: 

Amplitude do estímulo 0.1 - 100mA; Duração do estímulo 0.05 - 1 ms; Forma de estímulo Retangular; 
Frequência do estímulo 0,5 a 30Hz. Cabo coaxial blindado de extensãoc om 2 vias; Eletrodo de 

estimulação em barra com pontas intercambiáveis metálicas; Eletrodo terra em pulseira de fibra 
condutiva; Terminal de cúpula de no mínimo 10 cm; Eletrodo de agulha monopolar; Eletrodo de cúpula; 

Eletrodo de superfície; Cabo de extensão coaxial blindado com3 vias e terra no pino 3; maleta de 
transporte; Eletrodo terra em pulseira de fibra condutiva 250mm. 

1 

88 

Emissões 
Otoacústi

cas 
Evocadas 

Aparelho analisador de otoemissões acústicas, portátil e automático, para realização de exames em 
recém-nascidos (triagem auditiva neonatal /teste da orelhinha), crianças e adultos. Possibilidade da 

escolha de protocolos e critérios para teste padrão disponíveis utilizando as modalidades: Transiente 
(TEOEA) e Produto de Distorção (DPOEA); Sonda eletrônica para adulto, infantil e recém-nascidos sendo 
removível para assepsia; Display de LCD para visualização do exame e Ajuste da sonda configurável com 

sistema antirruído. Faixa de Frequência DPOAE: 1 – 8kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 1 – 4 kHz. 
Funcionamento através de Bateria Recarregável com carregador Bivolt 110Vac –220Vac / 50 – 60Hz. 

Memória interna para armazenamento até 250 exames. Acessórios Inclusos: Impressora termossensível; 
Maleta para Transporte, 05 (cinco) rolos de papel térmico para impressora, 04 (quatro) ponteiras extras 

pra sonda, Manual de operação, Cabo extensor de02(dois) metros, Caixa com jogo de olivas de 
tamanhos variados contendo no mínimo 10 unidades de tamanhos variados: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 

mm. Certificado de Calibração incluso, Base de mesa com conexão com PC (USB); Garantia do 
Equipamento de 24 meses. 

1 

89 

Impedan
ciômetro
/Imitanci
ômetro 

O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém- nascido. Modo de funcionamento 
manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser 
multi frequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, aproximadamente 200 da Pa,Tone Decay (prova 
de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display em LCD, armazenamento 

de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu 
funcionamento. 

2 

90 
Lâmpada 
de Fenda 

Lâmpada de Fenda para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x 
(rotacionais), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a 

+5 graus, com fenda escalonada e contínua com largura de 0 a 13 mm ou maior, fenda escalonada e 
contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13 mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 

graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e 
âmbar ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm, movimento lateral 
maior ou igual a 100 mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, dimmer para ajuste da intensidade 
da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena de 6V 

e 20W. Alimentação elétrica: 220V, 

2 

91 
Microscó

pio 
Especular 

Microscópio Especular de não contato, automático com auto-foco; para contagem de células 
endoteliais; análise quantitativa a qualitativa do endotélio através de dois métodos de contagem celular: 

Método Central (área de 1mm) e Método Flex; análise periférica na localização 2, 4, 6,8, 10 e 12 h, 
incluindo paquimetria óptica central e periférica; software analítico incluindo: histograma de área 

celular, densidade celular, média de área celular, área máxima da célula, área mínima da célula, desvio 
padrão, coeficiente de variação, percentual de células hexagonais; campo de área fotográfica: Máx. 0, 2 

x 0,4 mm. Alimentação elétrica 110 - 220 Volts 60 Hz. Acessórios Inclusos: 01 (um) Monitor; 01 (uma) 
Mesa Motorizada; 01 (uma) Impressora de vídeo. Deve acompanhar todos os acessórios para o perfeito 

funcionamento do equipamento. 

2 

92 

Biômetro 
e 

Paquimet
ro 

Equipamento destinado para exames oftalmológicos de ultrassom para ecobiometria/paquimetria, com 
finalidade de realizar medidas do comprimento axial do olho para que sejam obtidos os valores de lente 
intra-oculares a serem implantadas em pacientes que irão se submeter a cirurgia de catarata. Biometro 
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ultrassônico de contato e imersão, sonda disponível: 10 MHz (biometria ultrassônica); Fórmulas para 
cálculo de LIO: Holladay, Regressão II (SRK II), Theoretic-T (SRK-T), Haigis. 

93 

Oftalmos
cópio 

Binocular 
Indireto 

Disco de abertura com no mínimo seis posições e 20 lentes de focalização com uma faixa de -25 a +40 
dioptrias, no mínimo; filtros para redução de reflexos da córnea, controle manual de iluminação; 

iluminação LED e dispositivo protetor contra infiltração de poeira e mostrador iluminado. Alimentação 
por bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: carregador de baterias (se for o caso do 

equipamento ofertado); estojo tipo maleta para transporte e 04 (quatro) lâmpadas extras. 

2 

94 
Oxímetro 
de Pulso 

Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-
vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: Sensores reutilizáveis: Y para pacientes 

pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos; Curvas: Pletismográfica e tendências. 
Parâmetros: SpO2, frequência cardíaca e tendência 24h com registro dos eventos (memória); SpO2: 

Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão mínima: 2 % (na faixa de 80 a 100 %); Frequência 
Cardíaca: Range: 30 - 250 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1 %;Tempo de estabilização: até 15 

segundos após colocação do sensor ; Alça lateral para transporte; Evolução audível de SpO2, com 
variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. Alarmes: Visual e sonoro, com 

possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. 
Alimentação: 220V, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2h. Acessórios 

Inclusos. (por aparelho): 03 Sensores Y originais, com cabo, para uso pediátrico e 03 Sensores de dedo 
original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Registro na ANVISA. 

19 

95 

Potencial 
de 

Acuidade 
Visual 

Projetor de Optotipos a ser utilizado para testes de acuidade visual; Base com regulagem de posição; 
Deve possuir dispositivo de projeção e tela de projeção; Controle remoto com teclas de testes; Lâmpada 

halógena; Distância de projeção com faixa mínima de 3 a 6 metros; Possuir uma variedade mínima de 
optotipos para atender os principais testes como caracteres numéricos, letras, figuras e E de Snell; 

Deverá obrigatoriamente mostrar uma letra por vez; Alimentação elétrica 110 , 220 Volts 60 Hz; 
Mecanismo de auto desligamento; Deve acompanhar a tabela de Optotipos; Deve acompanhar pelo 

menos 01 lâmpada reserva; fusíveis reservas e capa protetora. 

2 

96 
Projetor 
Oftalmol

ógico 

Projetor de optótipos digital. Deve apresentar, de maneira randômica, todos os principais padrões de 
optótipos em escala Snellen e Logmar:letras, números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos 
testes como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes 
de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 até 20/400. Deve possuir tela de 

descanso (stand-by) personalizável. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar 
as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre 

mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento. Distância ajustável de 
aproximadamente, 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de 22 polegadas no mínimo com entrada 
HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e negativo. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão 

do sensor: USB. Alimentação: 220V – 60Hz. 

2 

97 
Pupilôme

tro 

Pupilômetro digital. Princípio de funcionamento: medição através de reflexo corneano. Principais 
características: conversão de distância interpupilar (TDIS) 30 cm a infinito; Intervalos de distância: 30, 

35, 40, 50, 65 cm, 1 m, 2 m e infinito, através de simulador digital de distâncias; Deve armazenar a 
última medição na memória; Sistema de oclusão para aferição da DNP; Indicação de erro < 0,5 mm (ou 

igual),arredondamento < 0,5 mm (ou igual); Alimentação elétrica: 04 pilhas AA (devem vir inclusas); 
Economia de energia: desligamento automático após 1 minuto sem uso. 

2 

98 
Refrator 

de 
Greens 

Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 
16,75D a -19,00D, com leitura mínima de0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes 
opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 

0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 
0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do 

astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm 
com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e 
para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos 
vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar 
permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm;Deve possuir ópticas seladas 

para proteção contra poeira e cílios. 

2 

99 
Retinoscó

pio 
Com lâmpada xenon halógena de 3,5v, cabo com bateria recarregável de lítio e regulagem do controle 

de intensidade de luz. Ótica multi-revestida, a fenda permite refrações fáceis e rápidas mesmo em 
2 
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pacientes com pupilas pequenas. Sistema de foco externo com rotação contínua. Filtro polarizador 
linear cruzado que elimina reflexos das lentes de triagem para facilitar o exame. Cartões de alvo 

magnéticos para retinoscopia dinâmica. Permite operação com uma só mão para focalização e rotação 
de 360° da fenda. Iluminação 3,5 v a bateria ou elétrico. Deve acompanhar: 01 carregador de mesa 200 

v para 01 cabo, 01 cabo recarregável com bateria de lítio e 01 estojo para transporte. 

100 
Tela de 

Projeção 

Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de 
no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos 

e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a 
especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, 

que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O 
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 24 meses. 

2 

101 
Tomógraf

o de 
córnea 

Sistema de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) de córnea, destinada a análise do segmento anterior. 
Composto por: 01 unidade de medição,01 CPU, 01 monitor, 01 teclado, 01 mouse, 01 fonte de luz e 01 
transformador de isolamento. - Unidade de medição composta por, no mínimo:cabeçote, monitor LCD, 
teclado de membrana para configurações, joystick para movimento do cabeçote e controle da medição, 

apoio para mão na base do joystick, marca para nivelação do olho do paciente, interruptores de 
controle de exame e movimentação da unidade, lâmpada indicadora de energia, conector USB/USB-H, 
conector LAN, conector LVDS, apoio para queijo e testa almofadado, janela de medição. - Fonte de luz 

composta por, no mínimo: interruptor de alimentação, luz indicadora de energia, luz indicadora de 
emissão de laser no momento da medição, fonte stay para fibra óptica. Alimentação elétrica 220V 60Hz 

ou bivolt. Possuir acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 24 
meses. 

2 

102 

Tonômet
ro de 

Aplanaçã
o 

Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de 
prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmhg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e 

calibrador. 
2 

103 

Ultrasso
m 

Oftalmol
ógico 

Equipamento com a finalidade de diagnosticar condições patológicas ou traumáticas no olho. Aplicação 
adulto, pediátrico e neonatal. Aparelho não invasivo com resolução aproximada de 0,015mm. 

Compartilha e transfere informações para sistemas de registros médicos eletrônicos,armazenamento 
compacto de arquivos. Acompanha transdutor com frequência de 12Mhz e 15Mhz, computador para 

iniciar e parar a aquisição da imagem do exame, mouse e suporte de sonda. Alimentação elétrica 220V 
60Hz ou bivolt. Possuir acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 

24 meses. 

2 

104 AB Scan 

Equipamento utilizado para diagnóstico de doenças intraoculares principalmente em estruturas como 
vítreo, retina e localização de tumores,além de ser possível medir estruturas internas. Modos de 

exibição: B / B + B / B + A / A. Frequência: 10MHz / 20MHz. Profundidade: 60mm. Ganho de sonda: 30dB 
a 105dB. 256 unidades de escalas de cinza. Acompanha computador para realização dos exames e 

aquisição das imagens. Alimentação elétrica 220V 60Hz ou bivolt. Possuir acessórios para o perfeito 
funcionamento do equipamento. Garantia mínima de24 meses. 

2 

105 
Lensômet

ro 

Lensômetro digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes 
esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve permitir leitura de lentes simples, bifocais e 

multifocais. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica: 0 a +/-25D (com gradações 
de 0,01/0,12D/0,25D; Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Eixo 

cilíndrico: 0° a 180°(com gradações de 1°); Adição: 0 a +10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); 
Potência prismática: 0 a 10 (com gradações de0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 546nm 

até 620nm; Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais), P-B 
(coordenadas polares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; 

Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 
entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação: 220V - 60Hz. 

Garantia mínima de 24 meses. 

2 

106 
Microscó
pio para 
Otologia 

Equipamento óptico, utilizado para ampliação de imagens. Acompanhar: - Carona binocular; - Captura 
de imagem via USB; - Divisor de luz. Suporte de TV/Monitor. Luz em LED. Alimentação: 220V ou bivolt; 

Frequência: 60Hz; Número de fases: Monofásico. Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, 
componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado 

nessa especificação. Garantia mínima de 24 meses. 
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107 
Aspirado
r Portátil 

Equipado com painel digital com suporte para cânula de aspiração, é automaticamente controlado pelo 
sistema sinalizador visual/sonoro contra transbordamento, que desliga o equipamento quando a 

capacidade máxima de coleta (10 litros) estiver quase completa. Filtro bactericida evita que o ambiente 
seja contaminado pelo conteúdo dos frascos coletores. Proteção de motor através de protetor térmico 

que desativa o conjunto no excesso de temperatura, voltando a ligar quando a temperatura volta ao 
normal. Compressor a pistão oscilante isento de óleo. Fluxo de, no mínimo, 36 litros de ar por minuto. 

Vacuômetro para indicação do vácuo gerado. Vácuo de no mínimo 25 polegadas de mercúrio (Hg). 
Válvula de segurança contra transbordamento do frasco. Painel de comando digital com comandos e 

luzes indicadoras do aparelho, frasco coletor 2 (dois) com capacidade de 5 litros cada um (total 10 
litros). Tampa do frasco em borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Sistema 

eletrônico de segurança quando o frasco coletor principal chega em seu ponto máximo, o aparelho 
desliga automaticamente e o painel indica FRASCO SATURADO junto com sinal de alarme. Acompanha: 3 
jogos de cânulas autoclaváveis; 3 mangueiras de silicone com no mínimo dois metros de comprimento. 

Alimentação elétrica 220 V/60 Hz. 

9 

108 

Cardiove
rsor / 

Desfibrila
dor 

Desfibrilador Cardioversor com Marcapasso Para tratamento de pacientes através da administração de 
terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa 

automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve 
permitir a incorporação futura do parâmetro de Oximetria (SpO2), Pressão Arterial Não Invasiva (PNI) e 
Capnografia (EtCO2); Deve possuir tela de LCD Colorida ou Eletroluminiscente (EL) de, pelo menos, 6,5 
polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis 

através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 
medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais, técnicos; Registrador térmico incorporado, para 
registro em papel termossensível com largura mínima de 75 mm; Deve possuir fonte de alimentação 
interna e bateria de ions de lítio recarregável com autonomia mínima para 4 horas de monitoração; 

Grau de proteção contra ingresso de água: pelo menos, IPX2; Deve possuir rotina de testes a ser 
aplicada pelo usuário (Teste do Usuário ou User Test), além de contar com rotina de testes automáticos 
e indicadores de status ou serviço. TERAPIAS ELÉTRICAS: Deve contar com saída única de conexão para 

pás externas de desfibrilação e eletrodos multifunção, para fornecimento das terapias elétricas de 
desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e 

marcapasso transcutâneo; Desfibrilação: Tecnologia bifásica de desfibrilação; Deve possuir, pelo menos, 
5 escalas de energia disponíveis para seleção do usuário; Carga de energia de 200 J em, no máximo, 10 
segundos; Descarga deve ser feita pelas pás externas ou eletrodos multifunção; As pás externas devem 

ser integradas e intercambiáveis entre pacientes adultos e pediátricos, sem a necessidade de uso de 
adaptadores externos. Ainda, as pás externas devem possuir os comandos de seleção, carga e entrega 

de energia; Deve possuir recurso de remoção de energia não entregue pelo usuário, para sua segurança, 
e remoção automática depois um período de tempo; Desfibrilação Sincronizada (cardioversão): 

Sincronização pela onda R através do cabo de ECG, e marcação da mesma em tela; O sincronismo 
deverá ser acionado pelo usuário através de botão ou opção de menu; Descarga deve ser feita pelas pás 

externas ou eletrodos multifunção; As pás externas devem ser integradas e intercambiáveis entre 
pacientes adultos e pediátricos, sem a necessidade de uso de adaptadores externos. Ainda, as pás 

externas devem possuir os comandos de seleção, carga e entrega de energia; Após descarga de choque 
sincronizado, o sincronismo deverá ser desativado; Desfibrilação Externa Automática (DEA): Modo DEA, 

para utilização em pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) e que requerem um pronto 
atendimento pelo usuário; O equipamento deverá orientar o usuário através de comandos de voz, 

sonoros e visuais; Descarga deve ser feita somente pelos eletrodos multifunção; Marcapasso 
Transcutâneo: Incorporado no próprio equipamento; Modos de operação: demanda e assíncrono; 

Estímulo deve ser feito somente pelos eletrodos multifunção; Faixa de freqüência de estímulo: 40 a 170 
PPM; Faixa de corrente de estímulo: 10 a 140 mA; PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: ECG: Apresentação 

da curva de ECG e da Frequência Cardíaca (FC); Monitoração de 3 ou 7 derivações; Faixa de medida da 
FC: 30 a 280 BPM; ACESSÓRIOS: Conjunto de pás externas. 

6 

109 

Desfibrila
dor 

Externo 
Automáti

co 

O equipamento deverá possuir tecnologia de onda bifásica com análise automática da impedância do 
paciente e algoritmo de interpretação; deve possuir interpretação automática do sinal de ECG com 

eliminação de artefatos, com indicação da necessidade de choque com aviso ao usuário através de sinais 
visuais e sonoros; capacidade de identificar e interpretar automaticamente o traçado de ECG através de 

pás adesivas multifunções; capacidade de detectar batimentos cardíacos na faixa mínima de 30 a 
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300bpm, atualizados a cada período de análise durante a monitoração, reconhecendo a necessidade ou 
não da aplicação do choque; deve trabalhar com tempo total de carga inferior a 8 segundos; e tempo de 
retomada da leitura do ECG após choque não superior a 20 ms; tempo de retenção de carga superior a 
30 segundos; deve ser construído em gabinete resistente.devem acompanhar no mínimo 10 conjuntos 

de pás adesivas descartáveis adultas auto-aderentes e multifuncionais.220V X 60 Hz. ANVISA. 

110 
Carro de 
Curativos 

Com balde e bacia em aço inoxidável. Medidas aproximadas de 40 cm de largura x 80 cm de 
comprimento x 80 cm de altura, com pés em rodízios. 

3 

111 
Carro de 
Emergên

cia 

Com suporte para desfibrilador. Perfis estruturais em alumínio extrudado em liga AL 6063 . 
Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC. Bandeja superior em poliuretano 
com grande borda de retenção, com puxadores laterais. Bandeja inferior em poliuretano 4 gavetas de 

no mínimo 147mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos, em poliuretano, com 
puxadores, com trilho telescópico 1 gaveta de no mínimo 294mm de altura, em poliuretano, com 

puxador, com trilho telescópico Lacre único, 24 divisórias para medicação em poliestireno na cor branca 
na 1ª gaveta, Suporte de soro em inox ajustável na altura, Suporte para desfibrilador, monitor, 

cardioversor, com no mínimo L 400mm x P 400mm com borda de proteção, Suporte para cilindro de 
oxigênio com velcro, Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura mínima de 10mm, Calha 

de tomadas com 4 pontos, 2P + T com cabo de no mínimo 3m de extensão, Rodízios montados na 
bandeja inferior de 100mm de diâmetro e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 

com trava de fácil acionamento. Dimensões mínimas A 1130mm x L 860mm x P 540mm. 

6 

112 

Carro 
Maca 

Simples 
Transpor

te 

Estrutura: Com leito, suporte de soro, elevação e colchonete. Material: Termoplástico ou similar e aço 
inoxidável. Sistema de manobra hidráulica. Capacidade: até 180 kg. 

3 

113 

MAPA - 
Monitor 
Ambulat
orial de 
Pressão 
Arterial 

Sistema para hipertensão arterial com monitorização ambulatorial da pressão arterial; Monitor de 
pressão arterial deve utilizar método oscilométrico de medição automática de pressão sanguínea não-
invasiva, medir a pressão sistólica, diastólica, pressão sanguínea média e frequência cardíaca em um 

período mínimo de 24 horas; deve permitir a programação dos períodos de medição e das frequências 
de inflação de forma independente; possuir relógio, sinal sonoro para indicar o início e o final da 

medição; o sistema é composto por no mínimo de 3 gravadores de Pressão Arterial Ambulatorial, com 
capacidade de medidas de, no mínimo, 24 horas com memória mínima de 200 medidas/eventos; Deverá 

acompanhar software de gerenciamento, 03 manguitos originais tamanho adulto (circunferência: 18 a 
35 cm), 01 computador com software instalado para análise da gravação realizada pela unidade 

gravadora portátil com função de transferência direta de dados via USB/Wireless, teclado, gabinete, 
monitor LCD, mouse, com todas as licenças dos softwares utilizados/instalados, impressora; O gravador 
deverá identificar automaticamente o tipo de manguito utilizado e mostrar no display de cristal líquido a 
carga das pilhas, deverá acompanhar cinto, bolsa e manguito para o gravador. Possuir faixa de medição 
de pressão arterial mínima de 25 a 300 mmHg; faixa de frequência cardíaca mínima de 40 a 200 bpm; 

taxa de batimentos cardíacos mínimo de 40 a 180 bpm; medição da pressão sistólica superando a faixa 
de 60 a 280 mmHg; medição da pressão diastólica superando a faixa de 30 a 160 mmHg; medição da 

pressão arterial média superando a faixa de 40 a 240 mmHg e intervalos de medições automáticas entre 
5 e 120 minutos. Display digital de cristal líquido de no mínimo 3 dígitos; o display deverá mostrar a hora 

para indicar que o gravador está ligado; permitir a criação de protocolos de MAPA de acordo com as 
necessidades do usuário; peso aproximado de 240 gramas; permitir a exportação do relatório e laudo do 

exame; tela com resumo do exame fornecendo as estatísticas principais do exame. 

12 

114 
Mesa de 
Exames 

Mesa para exames clínicos e fisioterapia tipo DIVÃ, construído em estrutura tubular em aço com pintura 
epóxi com dimensões aproximadas de 1 1/14” x 1,5mm, possuir tratamento anticorrosivo na cor branco, 

e trava em “H”. Leito estofado com espuma revestido em material lavável do tipo couro ecológico 
(Couríssimo ou Courano) na cor preta. Pés com ponteiras em PVC e cabeceira regulável através de 

cremalheiras. Garantia do equipamento de 24 meses. 

54 

115 
Monitor 
Multipar
âmetros 

Equipamento portátil contendo monitoração pré configurada de ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, 
TEMPERATURA, com possibilidade modular para Capnografia e PI para pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais, com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos; equipamento com 
controles microprocessados destinados a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, 

selecionáveis; deve possuir suporte para fixação em parede e alça para transporte; tela de LCD colorida 
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no mínimo de15 polegadas; deve possuir teclado e/ou botão rotacional e/ou tela touch screen que 
facilite a programação; bateria incorporada ao equipamento, recarregável e substituível, com 

autonomia mínima de 90 minutos com todos os parâmetros em funcionamento e com indicação de 
bateria de emergência com baixa carga; apresentação de no mínimo 7 curvas simultâneas, com 

possibilidade de se alternar as curvas para exibição numérica, além de permitir configurações nas 
formas de onda; controle de velocidade para o traçado da curva para o intervalo mínimo entre 25 mm/s 

e 50 mm/s; possuir tecla/menu para configurações de alarmes, possuir tecla para interrupção 
temporária de alarmes sonoros; possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a 

serem monitorados e dos ajustes do display; capacidade de memorização dos parâmetros pré 
configurados mesmo em caso de desligamento; possuir índice de proteção no mínimo grau IPX1, 
garantindo a usabilidade do equipamento nos mais severos locais de aplicação; possuir cálculo de 

medicamentos; permitir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; possuir indicador 
áudio visual de QRS; possuir sinalização de equipamento conectado à rede elétrica e a 

bateria;armazenamento de tendências numéricas e gráficas de no mínimo 48 horas. ECG (PRÉ 
CONFIGURADO): faixa mínima de freqüência cardíaca no intervalo de 20 a 300 bpm (exatidão mínima 
+/- 2 bpm); possuir 7 derivações, com capacidade para expansão para 12 derivações; possuir análise 
segmento ST; possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos; possuir 

sensibilidade ajustável; possuir análise de arritmia, com gravação de no mínimo 24h dos eventos 
arrítmicos com traçados de ECG, segundos antes e depois; possuir detector de pulso de marcapasso. 
RESPIRAÇÃO (PRÉ CONFIGURADO): possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria 

torácica (utilizando os eletrodos de ECG); possuir indicação da freqüência respiratória e apresentação da 
curva de respiração; faixa de respiração no intervalo mínimo de 6 a 120 rpm (exatidão mínima +/- 3 

rpm). SPO2 (PRÉ CONFIGURADO): faixa de saturação SPO2 no intervalo mínimo de 40 a 100 % (resolução 
1%); faixa de freqüência de pulso no intervalo mínimo de 40 a 240 bpm. PNI (PRÉ CONFIGURADO): 

modos manual, automático e stat; adulto, pediátrico e neonatal; intervalo do modo automático 
programável mínimo entre 1 minuto e 4 horas; faixa de pressão sistólica no intervalo mínimo de 40 a 

250 mmHg; faixa de pressão diastólica no intervalo mínimo de 20 a 210 mmHg; faixa de pressão arterial 
média no intervalo mínimo de 20 a 230 mmHg; possuir válvula de pressão excessiva; permitir 

armazenamento das últimas 24h de tendências. TEMPERATURA (PRÉ CONFIGURADO): faixa de 
temperatura no intervalo mínimo de 25 a 45 graus Celsius (exatidão 0,1 grau Celsius). SISTEMA DE 

ALARMES: áudio visuais; capacidade de memorizar no mínimo 24h de eventos de alarme; ajustáveis em 
3 níveis de prioridade; máximo e mínimo para freqüência cardíaca; para desconexão do eletrodo; 

máximo e mínimo para saturação; para desconexão do sensor de oximetria; para detecção e alarme de 
apnéia; máximo e mínimo para pressão sistólica não invasiva; máximo e mínimo para pressão diastólica 

não invasiva; máximo e mínimo para pressão média não invasiva; máximo e mínimo para pressão 
sistólica invasiva; máximo e mínimo para pressão diastólica invasiva; máximo e mínimo para pressão 

média invasiva; máximo e mínimo para temperatura; dispositivo para reset manual temporário de 
alarmes sonoros num tempo máximo de 120 s. Alimentação automática 220 V X 60 Hz. Registro na 

ANVISA. Manual de operação em língua portuguesa. Certificados de conformidade às: NBR IEC 60601-1 
e NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30; NBR IEC 60601-2-27; NBR IEC 60601-2-
34 e NBR 14136. Acessórios obrigatórios: 01 cabo força; 02 cabos de no mínimo 5 vias de ECG; 5 jogos 
de eletrodos descartáveis para ECG adulto; 5 jogos de eletrodos descartáveis para ECG pediátricos; 5 

jogos de eletrodos descartáveis para ECG neonatais; 02 sensores SPO2 adulto reutilizáveis; ; 02 sensores 
tipo Y para oximetria reutilizáveis; 02 extensores para braçadeira adulto e 02 extensores para braçadeira 

neonatal; 02 braçadeiras obeso reutilizável; 02 braçadeiras adulto reutilizável; ; 02 braçadeiras 
pediátrica reutilizável; 02 braçadeiras neonatal ; 02 sensores de temperatura de pele; 02 sensores de 
temperatura esofágicos; 1 Deve vir acompanhado de todos os acessórios, partes, módulos, placas ou 

dispositivos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. 

116 

Sistema 
Holter - 
Analisad

or e 
Gravador 

Aparelho digital resistente a água, com gravação em três canais de sinal de ECG, gravação mínima de 24 
e máximo 48 Horas e memória do tipo cartão de memória Sd. Alimentação a pilha ou bateria. 

Computador com gravadora portátil e função de transferência direta de dados via USB/Wireless, 
teclado, gabinete, monitor LCD, mouse e licenças de softwares atualizados e instalados. O computador 

deve conter software analisador de Holter com Interface de leitura dos registros de ECG através de 
Cartão de Memória, entrada usb ou interface serial e software em português. Visualização dos registro 

através de monitor de vídeo e impressão dos mesmos. 

12 

http://www.institutocem.org.br/


Av. DeputadoJamel Cecílio, 2496, Quadra B 22,  

L. 4E, Sala 26-A EDIF.New Business, Jd.Goiás 
CEP 74.810-100, Goiânia/GOtel: (62) 3922.5225 
http://www.institutocem.org.br 

 
 
 

 

Observações: 

- Todos os custos deverão estar inclusos, tais como impostos, taxas, encargos sociais e 

administrativos, bem como as despesas com materiais de reposição, mão de obra, 

ferramentas e equipamentos de apoio operacional. 

- A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do primeiro 

dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta. 

- Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao instituto CEM a 

faculdade de promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, 

objetivando a comprovação da regularidade da cotação ofertada. 

- A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
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