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Anexo 9

Procedimento para Aquisição e Instalação de

Equipamentos e Mobiliário
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1 INTRODUÇÃO

O presente ANEXO tem a finalidade de expor detalhadamente o procedimento para

aquisição e instalação dos equipamentos e mobiliário descrito nas subcláusulas 6.14

a 6.19 do CONTRATO.

2 PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

O fornecimento dos equipamentos e mobiliário seguirá as quatro etapas

apresentadas na Figura 1:

Figura 1 – Etapas do processo de fornecimento de equipamentos e mobília

As PARTES deverão seguir os prazos indicados nas subcláusulas 6.14 a 6.19 do

CONTRATO.

 I. Elaboração do Caderno de Especificações

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA

deverá tomar como referência a volumetria, as especificações e os

requerimentos técnicos e funcionais mínimos fornecidos no presente Anexo.

A especificação de alguns itens apresentadas neste Anexo podem

conter a referência a marcas e modelos. Para a elaboração do

Caderno de Especificações fica garantido à CONCESSIONÁRIA a

flexibilidade de meios e o direito de fornecer produtos e equipamentos

de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes atendam às
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normas técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de

desempenho e qualidade exigidos neste ANEXO. Na hipótese de haver

a menção a determinada marca ou modelo, deverá a

CONCESSIONÁRIA interpretar como elemento indicativo da qualidade

e/ou funcionalidades mínimias desejadas do produto a ser fornecido,

hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de

expressões como “referência”, “ref.”, "similar", "equivalente", "de melhor

qualidade”.

Quando a especificação de determinado item contiver a expressão

“aproximado(a)” ou “aproximadamente”, deverá ser considerada uma

tolerância dimensional de até ± 5% em relação à medida nominal

apresentada. O objetivo é que sejam absorvidas as pequenas

variações dimensionais existentes entre produtos equivalentes, mas de

diferentes fabricantes.

O Caderno de Especificações não deverá relacionar equipamento de padrão

técnico ou desempenho inferior aos indicados no presente Anexo e procurará

incorporar todas as modernizações havidas entre a publicação do Edital e a

sua elaboração, desde que o custo-benefício dessas alterações se justifique.

Além de observar os requerimentos e especificações mínimas constantes

neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir a interoperabilidade dos

equipamentos e do mobiliário aos sistemas, tecnologias e recursos dos

diversos serviços e infraestrutura do HOSPITAL.

O Caderno de Especificações descreverá:

• A volumetria de cada item em conformidade com a volumetria de

referência fornecida neste ANEXO;

• A descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um, pelo

menos:

o Fabricante / marca

o Modelo/ ano
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o Especificação técnica completa (catálogo do equipamento)

o Unidade de fornecimento

o Plano de instalação e comissionamento padrão do fabricante

o Certificações e registros previstos na regulamentação específica

o Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de

especificação técnica reunindo a maior quantidade de informações

sobre os equipamentos e mobiliário.

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA

também deverá observar os parâmetros gerais de projeto do HOSPITAL,

como o padrão de fornecimento de energia elétrica interna.

Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente

acompanhados de sua tradução para a língua portuguesa, sendo de

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer falha na

tradução desses documentos.

Homologação

Sendo aceito o Caderno de Especificações proposto, o PODER

CONCEDENTE irá emitir o termo de homologação e autorizará a realização

das etapas seguintes.

O PODER CONCEDENTE poderá impor quaisquer alterações no Caderno de

Especificações que entenda cabíveis para melhor atendimento dos fins da

Concessão, como condição para a sua homologação, desde que respeitado o

prazo estabelecido na subcláusula 6.14.2 do CONTRATO e desde que as

alterações não causem distorções de equivalência às especificações

originalmente apresentadas

O PODER CONCEDENTE poderá homologar parcialmente o Caderno de

Especificações possibilitando a aquisição dos itens homologados pela
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CONCESSIONÁRIA, ainda que haja solicitação de alteração nos demais

itens.

Na hipótese de haver qualquer alteração solicitada pelo PODER

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-la no prazo

estabelecido na subcláusula 6.14.3 do CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, exigir amostras e a realização de

testes prévios de quaisquer equipamentos sugeridos pelo

CONCESSIONÁRIO, como condição para a homologação do Caderno de

Especificações. Nesta hipótese, os testes serão realizados com vias de

comprovação de atendimento aos requerimentos mínimos apresentados no

EDITAL e em especial neste ANEXO.

 II. Aquisição

Após a etapa de homologação, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir os

produtos apresentados no Caderno de Especificações que estejam

homologados pelo PODER CONCEDENTE.

Finalizada a etapa de aquisição, o PODER CONCEDENTE poderá exigir a

apresentação de cópia das notas fiscais de compra para verificar se os

produtos adquiridos estão em conformidade com a proposta homologada,

sem prejuízo da realização de verificações in locu com a mesma finalidade.

 III. Instalação

Nesta etapa o PODER CONCEDENTE irá fornecer previamente o Plano de

Alocação dos Equipamentos e Mobiliário no ambiente do HOSPITAL (itens,

quantidades e locais), bem como quaisquer outras instruções relativas à esta

etapa.

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, indicar os prazos para instalação

dos equipamentos e mobiliário em compatibilidade com o faseamento da

operação do HOSPITAL.
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O processo de instalação contemplará as atividades de recebimento,

conferência e inspeção, instalação, configuração, condução de eventuais

testes e comissionamento e liberação para a operação. Estas atividades

serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA e serão

fiscalizados pelo PODER CONCEDENTE.

 IV. Elaboração do Caderno de Aceitação

Após o término da fase de instalação, a CONCESSIONÁRIA deverá

apresentar ao PODER CONCEDENTE o Caderno de Aceitação contendo:

• a descrição detalhada dos bens e sistemas instalados, bem como os

respectivos locais de instalação e suas quantidades;

• Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação

técnica reunindo a maior quantidade de informações sobre os

equipamentos e mobiliário;

o Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou

devidamente acompanhados de sua tradução para a língua

portuguesa, sendo de responsabilidade exclusiva da

CONCESSIONÁRIA qualquer falha na tradução desses

documentos;

• Documentação contendo todas as configurações realizadas nos

equipamentos e sistemas fornecidos;

• laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos

previstos na regulamentação específica;

• Atestado Técnico dos testes e comissionamentos realizados do

desempenho do equipamento (ex.: atestado de calibração).

Homologação

É condição para o início da execução dos SERVIÇOS a homologação do

Caderno de Aceitação pelo PODER CONCEDENTE.



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

6

Este, por sua vez, procederá à conferência e inspeção do bens e sistemas

instalados frente ao Caderno de Aceitação quanto aos itens realmente

fornecidos, ao Plano de Alocação, ao estado geral e de funcionamento dos

itens, à condução do comissionamento quando aplicável e à presença de toda

a documentação necessária, tais como manuais, certificados, laudos e outros.

Nesta fase, o PODER CONCEDENTE poderá:

• exigir a substituição ou a correção do prazo, do local ou do método de

instalação e a alteração dos manuais de utilização que estejam em

desacordo com o Caderno de Especificações;

• exigir, ainda, a realização de novos testes de qualidade ou

performance dos equipamentos e mobiliário

Treinamento dos TRABALHADORES

Após a Homologação do Caderno de Aceitação, a CONCESSIONÁRIA

deverá dar início ao treinamento, teórico e prático, dos TRABALHADORES do

PODER CONCEDENTE que terão envolvimento direto na operação dos

equipamentos e mobiliário, nos termos previstos no Anexo 5 do CONTRATO.

Os treinamentos ministrados deverão ser realizados nos formatos, carga

horária e ementa necessárias e suficientes à plena capacitação dos

funcionários à correta operação dos equipamentos e mobiliário fornecidos,

bem como os sistemas e demais elementos componentes.

Manutenção

Após a homologação do Caderno de Aceitação, a CONCESSIONÁRIA dará

início à execução dos SERVIÇOS, sendo de sua responsabilidade, sob

fiscalização do PODER CONCEDENTE, a manutenção preventiva, preditiva e

corretiva, no que couber, e a calibração periódica dos bens fornecidos,

incluindo o fornecimento das peças, acessórios e suprimentos de reposição,

bem como a conservação dos equipamentos e mobiliário, conforme

apresentado no ANEXO 5.
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3 LISTA DE MOBILIÁRIO

De maneira a facilitar a organização da lista de mobiliário, foi realizado um

agrupamento dos itens por similaridade em seis categorias distintas, são elas:

• Arquivamento (A)

Normas e certificações recomendadas: NBR ABNT 13961:2010.

• Assentos (C)

Normas e certificações recomendadas: NBR ABNT 13962:2006, ISO

6940/2007, ISO 6949/2004, NBR 9178, NBR 8537.

• Mobiliário especial (E)

Normas e certificações recomendadas: NBR ABNT NR 18

• Acessórios (K)

• Marcenarias (M)

• Postos de trabalho (P)

Normas e certificações recomendadas: NBR ABNT 13967, NBR ABNT 13966,

NBR ABNT NR 17.

A tabela abaixo apresenta os itens, suas especificações e as quantidades previstas:

Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Arquivo baixo (h= 73 cm) 0,80 x 0,73 x 0,50 17A1
Armário composto por corpo, porta, tampo e prateleira. Corpo, porta e prateleira
produzidos em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura revesvestidos em
ambas as faces  em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com
bordas de acabamento de no mínimo 1mm de espessura. Portas com dobradiças
metálicas de eixo externo que permitem abertura até 270º, fechadura tipo varão
com travamaento simultâneo superior e inferior e puxadores metálicos. Tampo
produzido em aglomerado de no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas
as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura.  Possui 1 prateleira regulável.
Referência - Alberflex, Marelli ou similar. Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13961:2010.

A2 Arquivo alto (h=1,60) 0,80 x 1,60 x 0,50 90



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

8

Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário composto por corpo, porta, tampo e prateleira. Corpo, porta e prateleira
produzidos em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura revesvestidos em
ambas as faces  em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com
bordas de acabamento de no mínimo 1mm de espessura. Portas com dobradiças
metálicas de eixo externo que permitem abertura até 270º, fechadura tipo varão
com travamaento simultâneo superior e inferior e puxadores metálicos. Tampo
produzido em aglomerado de no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas
as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura.  Possui 3 prateleiras reguláveis e 1
prateleira fixa estrutural. Referência  - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de
marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13961:2010.
Arquivo deslizante em estrutura
metálica, composto de

1,50 x 2,30 x 3,60 1A3

Sistema de arquivo deslizante em estrutura metálica composto de 1 carro simples
fixo e 3 carros duplos, deslocamento mecânico por volante anatômico com 1
manípulo e sistema de dupla redução.Carros com travas individuais de proteção -
COMPARTIMENTAÇÂO 50% prateleiras, 50% suportes corrediços para pastas
suspensas.
Arquivo baixo (h= 73 cm) 0,80 x 0,73 x 0,50 7A4
Armário composto por corpo, porta, tampo e prateleira. Corpo, porta e prateleira
produzidos em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura revesvestidos em
ambas as faces  em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com
bordas de acabamento de no mínimo 1mm de espessura. Portas com dobradiças
metálicas de eixo externo que permitem abertura até 270º, fechadura tipo varão
com travamaento simultâneo superior e inferior e puxadores metálicos. Tampo
produzido em aglomerado de no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas
as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura.  Possui 1 prateleira regulável.
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13961:2010.
Arquivo alto (h=1,60) 0,80 x 1,60 x 0,50 49A5
Armário composto por corpo, porta, tampo e prateleira. Corpo, porta e prateleira
produzidos em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura revesvestidos em
ambas as faces  em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com
bordas de acabamento de no mínimo 1mm de espessura. Portas com dobradiças
metálicas de eixo externo que permitem abertura até 270º, fechadura tipo varão
com travamento simultâneo superior e inferior e puxadores metálicos. Tampo
produzido em aglomerado de no mínimo 25mm de espessura revestido em ambas
as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor branco com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura.  Possui 1 prateleira regulável e 1
prateleira fixa estrutural  e 2 suportes para pasta suspensa produzidos em aço de
no mínimo 1,9mm de espessura com corrediças telescópicas. Referência -
Alberflex, Marelli ou Similar . Certificado de marca de conformidade de acordo com
a NBR ABNT 13961:2010.
Arquivo de aço 0,80 x 0,50 x 1,60m 5A6
Arquivo de aço pintado em epoxi, com duas portas com chave e 5 prateleiras
reguláveis
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Cadeira staff Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 400 a
500mm em relação piso, H encosto
360x440mm  em relação ao assento, H
e Abertura do braço 70mm, Inclinação
encosto 80 a 105º

715C1

Cadeira giratória de espaldar baixo. Assento e encosto de espessura mínima
55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em espuma de
poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em couro ecológico
cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos em polipropileno
injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa telescópica e
base injetada em nylon com 5 rodízios de duplo giro. Braços reguláveis na altura
por estágios e acionamento sem botões e reguláveis na largura por manípulo trava
e apoio injetados  em poliuretano - Regulagens de altura do assento e altura e
inclinação do encosto independentes. Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13962:2006.
Cadeira gerente Assento 482x492mm (L xP), Encosto

465x430mm (LxH), H assento 410 a
510mm em relação piso, H encosto
460x540mm  em relação ao assento, H
e Abertura do braço 70mm, Inclinação
encosto 90 a 115º

9C2

Poltrona giratória de espaldar médio. Assento e encosto de espessura mínima
55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em espuma de
poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em couro ecológico
cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos em polipropileno
injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa telescópica e
base injetada em nylon com 5 rodízios de duplo giro. Braços reguláveis na altura
por estágios e acionamento sem botões e reguláveis na largura por manípulo trava
e apoio injetados  em poliuretano - Regulagens de altura do assento e altura e
inclinação do encosto independentes. Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13962:2006.

C3 Cadeira diretor Assento 482x492mm (L xP), Encosto
457x610mm (LxH), H assento 410 a
510mm em relação piso, H encosto
640x720mm  em relação ao assento, H
e Abertura do braço 70mm, Inclinação
encosto 90 a 115º

5
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Poltrona giratória de espaldar alto. Assento e encosto de espessura mínima 55mm.
Alma do assento em alma em polipropileno injetado. Alma do encosto em madeira
compensada com no mínimo 12 mm de espessura. Assento e encosto estofados
em espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa
telescópica e base injetada em nylon com 5 rodízios de duplo giro. Braços
reguláveis na altura por estágios e acionamento sem botões e reguláveis na largura
por manípulo trava e apoio injetados  em poliuretano - Regulagens de altura e
inclinação do assento e altura e inclinação do encosto independentes. Referência -
Alberflex, Marelli ou Similar . Certificado de marca de conformidade de acordo com
a NBR ABNT 13962:2006.
Cadeira pés fixos
(Diálogos)

Assento 447x467mm (L xP), Encosto
462x249mm (LxH), dimensão geral
549x555x845mm (LxPxH)

333C4

Cadeira fixa 4 apoios de espaldar baixo. Assento e encosto injetados em
polipropileno de espessura mínima 4mm na cor branca ou preta. Estrutura
composta por 4 apoios, produzidos em perfil circular de aço de espessura mínima
1,9mm, com sapatas protetoras nas bases. Braços fixos em formato “L” e apoios em
polipropileno injetado. Cadeira empilhável no mínimo 4 unidades. Referência -
Alberflex, Marelli ou Similar
Cadeira pés fixos
(Copa e atendimento)

Assento 447x467mm (L xP), Encosto
462x249mm (LxH), dimensão geral
535x545x845mm (LxPxH)

291C5

Cadeira fixa 4 apoios de espaldar baixo. Assento e encosto injetados em
polipropileno de espessura mínima 4mm na cor branca ou preta. Estrutura
composta por 4 apoios, produzidos em perfil circular de aço de espessura mínima
1,9mm, com sapatas protetoras nas bases. Sem braços. Cadeira empilhável no
mínimo 4 unidades. Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeira de reunião Assento 482x492mm (L xP), Encosto

465x430mm (LxH), H assento 410 a
510mm em relação piso.

38C6

Poltrona giratória de espaldar médio. Assento e encosto de espessura mínima
55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em espuma de
poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em couro ecológico
cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos em polipropileno
injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa telescópica e
base injetada em nylon com 5 rodízios de duplo giro. Braços fixos e apoios injetados
em poliuretano - Regulagens de altura do assento. Referência - Alberflex, Marelli ou
Similar . Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT
13962:2006.

C7 Cadeiras fixas para salas de
espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 1.050mm

31
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Longarina de 2 cadeiras de espaldar baixo. Assento e encosto de espessura
mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado.  Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeiras fixas para salas de
espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 1.550mm

65C8

Longarina de 3 cadeiras de espaldar baixo. Assento e encosto de espessura
mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado.   Referência  - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeiras fixas para salas de
espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 2.040mm

38C9

Longarina de 4 cadeiras de espaldar baixo. Assento e encosto de espessura
mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado.   Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeira de treinamento Assento 455x450mm (L xP), Encosto

415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H e Abertura do braço
70mm.

138C10

Cadeira tipo estudante com assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço
pintado e mesa articulada na lateral

C11 Cadeiras fixas para salas de
espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 1.050mm

2
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Longarina de 1 cadeira de espaldar baixo + mesa. Assento e encosto de espessura
mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado. Mesa produzida em MDP de 18mm de espessura com cabamento em fira
de borda reta.  Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeiras fixas com mesa lateral
para salas de espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 1.550mm

31C12

Longarina de 2 cadeiras de espaldar baixo + mesa. Assento e encosto de
espessura mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados
em espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado. Mesa produzida em MDP de 18mm de espessura com acabamento em fira
de borda reta.  Referência  - Alberflex, Marelli ou Similar .
Cadeiras fixas com mesa lateral
para salas de espera

Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H encosto 846mm  em
relação ao piso, Largura total 2.040mm

27C13

Longarina de 3 cadeiras de espaldar baixo + mesa. Assento e encosto de
espessura mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados
em espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta por travessa central em aço com
espessura mínima de 1,5 mm e 2 pés produzidos em aço de espessura  mínima
1,5mm ou alumínio. Braços fixos em formato trapezoidal revestidos  em poliuretano
injetado. Mesa produzida em MDP de 18mm de espessura com acabamento em fira
de borda reta.  Referência - Alberflex, Marelli ou Similar .

C14 Poltrona de auditório Assento 500x508mm (L xP), Encosto
508x620mm (LxH), H assento 448mm
em relação piso, H encosto 918mm  em
relação ao piso, H braço 628mm em
relação ao piso e Largura entre os eixos
dos braços 580x610mm

160
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Poltrona de auditório com assento rebatível. Assento e encosto de espessura
mínima 50mm, compostos por alma em madeira compensada, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos em
poliestireno injetado. Estrutura  composta  por cavalete vertical formado por colunas
de no mínimo 1,5mm de espessura unidas por chapa de aço com acabamento em
aglomerado revestido de tecido ou laminado melamínico de alta pressão (AP) e
base em formato oblongo de espessura mínima 1,5mm de espessura com furação
para fixação no piso. Apoios em poliuretano injetado. Referência- Alberflex, Marelli
ou Similar .
Poltrona de auditório
(PNE)

Assento 1000x508mm (L xP), Encosto
1008x620mm (LxH), H assento 448mm
em relação piso, H encosto 918mm  em
relação ao piso, H braço 628mm em
relação ao piso.

2C15

Poltrona de auditório com assento rebatível. Assento e encosto de espessura
mínima 50mm, compostos por alma em madeira compensada, estofados em
espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos em
poliestireno injetado. Estrutura  composta  por cavalete vertical formado por colunas
de no mínimo 1,5mm de espessura unidas por chapa de aço com acabamento em
aglomerado revestido de tecido ou laminado melamínico de alta pressão (AP) e
base em formato oblongo de espessura mínima 1,5mm de espessura com furação
para fixação no piso. Apoios em poliuretano injetado. É a mesma poltrona do ítem
anterior porém com ajuste na largura máxima. Referência - Alberflex, Marelli ou
Similar .
Cadeira de laboratório Assento 455x450mm (L xP), Encosto

415x320mm (LxH), H assento 580 a
680mm em relação piso, H e Abertura
do braço 70mm, H do apóia pé 160 a
410mm.

10C16

Cadeira fixa alta com assento giratório de espaldar baixo. Assento e encosto de
espessura mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados
em espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa
telescópica e base injetada em  nylon com sapatas, apóia pé composto por aro e
estrutura produzidos em aço com espessura mínima de 1,5mm . Sem braços. -
Regulagens de altura do assento e altura do apóia pé. Referência - Alberflex, Marelli
ou similar . Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT
13962:2006.

C17 Cadeira de laboratório Assento 455x450mm (L xP), Encosto
415x320mm (LxH), H assento 469mm
em relação piso, H e Abertura do braço
70mm.

4
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Cadeira fixa baixa com assento giratório de espaldar baixo. Assento e encosto de
espessura mínima 55mm, compostos por alma em polipropileno injetado, estofados
em espuma de poliuretano injetado de densidade  entre 50/60kg/m3, revestidos em
couro ecológico cor a definir, com contra assento/encosto e borda protetora  únicos
em polipropileno injetado. Estrutura  composta  por pistão a gás protegido por capa
telescópica e base injetada em  nylon com sapatas e estrutura produzidos em aço
com espessura mínima de 1,5mm . Sem braços. - Regulagens de altura do assento
e altura do apóia pé. Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca
de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13962:2006.
Banco para vestiário 1,50 x 0,47 x 0,41 33E1
Banco para vestiários com assento em aço galanizado e estrutura confeccionada
em aço galvanizado e pintura epóxi-pó, sapatas reguláveis.
Armário para vestiário 0,30 x 1,78 x 0,45 19E2
Armário Multi Uso NILKO mod.NK 1302 (conforme NR18), com 02 portas  de
822mm de altura x 300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo para
cadeado, com cabideiro e prateleira em cada compartimento, nas dimensões
externas totais: de 300mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura, corpo do
armário bege, cor das portas:14 cores à definir, com base de elevação NK 1501
Armário para vestiário 0,60 x 1,78 x 0,45 20E3
Armário Multi Uso duplo NILKO mod.NK 2302 (conforme NR18), com 04 portas  de
822mm de altura x 300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo para
cadeado, com cabideiro e prateleira em cada compartimento, nas dimensões
externas totais: de 600mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura, corpo do
armário bege, cor das portas:14 cores à definir com base de elevação NK 1502.
Armário para vestiário 0,90 x 1,78 x 0,45 83E4
Armário Multi Uso triplo NILKO mod.NK 3302 (conforme NR18), com 06 portas de
822mm de altura x 300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo para
cadeado, com cabideiro e prateleira em cada compartimento, nas dimensões
externas totais: de 900mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura, corpo do
armário bege, cor das portas:14 cores à definir, com base de elevação NK 1503
Estante de aço 1,00 x 2,30 x 0,40 34E5
Estante em estrutura metálica fabricado em aço galvanizado com pintura epóxi-pó,
com 5 prateleiras metálicas reguláveis
Poltrona
(pacientes e recepções)

0,85 x 0,80 x 0,80 147E6

Poltrona lugares medindo com quadro da base com 4 pés quadrados de 1’x1’ em
aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante. Os braços, encostos e
assentos devem ser estruturados em madeira de reflorestamento com percintas
elásticas sob o assento de 50mm de espessura dispostas de maneira cruzada.
As almofadas do assento e encosto devem ser em espuma de poliuretano. O
revestimento deve ser em couro ecológico.
Poltrona espreguiçadeira
(pacientes)

0,85 x 0,80 x 0,80 18E7

Poltrona giratória, reclinável, com estrutura em madeira maciça (Cedrinho) e base
em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó, revestida com espuma e
couro sintético poliuretano. Possui dispositivo relax com acionamento pela lateral do
braço.
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa lateral
(pacientes e recepções)

0,55 x 0,45 x 0,55 70E8

Mesa lateral com tampo quadrado em vidro cristal transparente 12 mm com bordas
lapidadas. O quadro da base deve possuir 04 pés quadrados nos vértices de 1’x1’
em aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante.
Poltrona
(áreas externas0

0,84 x 0,72 x 0,80 12E9

Poltrona em madeira maciça (Garapeira)com 4 pés com acabamento tingidor
impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e fungicida.
Sofá 2 lugares
(áreas externas)

1,40 x 0,80 x 0,90 2E10

Sofá de 2 lugares com 4 pés, em madeira maciça (Garapeira) com acabamento
tingidor impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e fungicida.
Mesa lateral
(áreas externas)

0,55 x 0,45 x 0,55 9E11

Mesa lateral com 4 pés, em madeira maciça (Garapeira) com acabamento tingidor
impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e fungicida.
Mesa de centro
(áreas externas)

0,85 x 0,85 x 0,40 4E12

Mesa de centro com 4 pés, em madeira maciça (Garapeira) com acabamento
tingidor impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e fungicida.
Cadeira
(áreas externas)

0,60 x 0,60 x 0,60 44E13

Cadeira em madeira maciça (Garapeira) com acabamento tingidor
impermeabilizante, tipo stain (Ipê) com ação inseticida e fungicida.
Mesa de refeições
(áreas externas)

0,80 x 0,73 x 0,80 11E14

Mesa em madeira maciça (Garapeira) com quatro pés com acabamento tingidor
impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e fungicida.
Banco para jardim 1,40 x 0,70 x 0,90 4E15
Banco de 2 lugares com 4 pés, em madeira maciça (Garapeira), sem encosto, com
acabamento tingidor impermeabilizante, tipo stain (Nogueira) com ação inseticida e
fungicida.
Púlpito 0,70 x 1,17 x 0,69 3E16
Pulito em madeira marfim linheiro com 2 suportes internos para equipamentos de
audio e vídeo, com furação interna para passagem de cabeamento
Mesa aparador para TV 1,30 x 0,73 x 0,30 4E17
Aparador em madeira maciça de reflorestamento (Pinus Elliotti) tingida, com
acabamento em verniz poliuretano.
Sofá 2 lugares
(motoristas e funcionários)

2,00 x 0,80 x 0,80 7E18

Sofá medindo com quadro da base com 4 pés quadrados de 1’x1’ em aço inoxidável
304 com acabamento polido brilhante. Os braços, encostos e assentos devem ser
estruturados em madeira de reflorestamento com percintas elásticas sob o assento
de 50mm de espessura dispostas de maneira cruzada.
As almofadas do assento e encosto devem ser em espuma de poliuretano. O
revestimento deve ser em couro ecológico.
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Poltrona
(motoristas e funcionários)

0,85 x 0,80 x 0,80 4E19

Poltrona lugares medindo com quadro da base com 4 pés quadrados de 1’x1’ em
aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante. Os braços, encostos e
assentos devem ser estruturados em madeira de reflorestamento com percintas
elásticas sob o assento de 50mm de espessura dispostas de maneira cruzada.
As almofadas do assento e encosto devem ser em espuma de poliuretano. O
revestimento deve ser em couro ecológico.
Mesa lateral
(motoristas e funcionários)

0,60 x 0,45 x 0,60 30E20

Mesa lateral com tampo quadrado em vidro cristal transparente 12 mm com bordas
lapidadas. O quadro da base deve possuir 04 pés quadrados nos vértices de 1’x1’
em aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante.
Poltrona
(médicos e diretoria)

0,85 x 0,80 x 0,80 12E21

Poltrona lugares medindo com quadro da base com 4 pés quadrados de 1’x1’ em
aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante. Os braços, encostos e
assentos devem ser estruturados em madeira de reflorestamento com percintas
elásticas sob o assento de 50mm de espessura dispostas de maneira cruzada.
As almofadas do assento e encosto devem ser em espuma de poliuretano. O
revestimento deve ser em couro ecológico.
Sofá 2 lugares
(médicos e diretoria)

2,00 x 0,80 x 0,80 23E22

Sofá medindo com quadro da base com 4 pés quadrados de 1’x1’ em aço inoxidável
304 com acabamento polido brilhante. Os braços, encostos e assentos devem ser
estruturados em madeira de reflorestamento com percintas elásticas sob o assento
de 50mm de espessura dispostas de maneira cruzada.
As almofadas do assento e encosto devem ser em espuma de poliuretano. O
revestimento deve ser em couro ecológico.
Mesa lateral
(médicos e diretoria)

0,60 x 0,45 x 0,60 17E23

Mesa lateral com tampo quadrado em vidro cristal transparente 12 mm com bordas
lapidadas. O quadro da base deve possuir 04 pés quadrados nos vértices de 1’x1’
em aço inoxidável 304 com acabamento polido brilhante.
Banqueta alta para bancada
(médicos e pacientes)

diâmetro 0,38
altura 0,89

7E24

Banco giratório, com base e apoio para pés em chapa e tubo de aço cromados e
assento em acrílico. Possui mecanismo para regulagem de altura a gás.
Armário para vestiário 0,30 x 1,78 x 0,45 10E25
Armário Multi Uso NILKO mod.NK 1303, com 03 portas  de 542mm de altura x
300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo  para cadeado,  nas
dimensões externas totais: de 300mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura,
corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores a definir com base de elevação NK
1501

E26 Armário para vestiário 0,60 x 1,78 x 0,45 30
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário Multi Uso  duplo NILKO mod.NK 2303, com 06 portas  de 542mm de altura
x 300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo  para cadeado,  nas
dimensões externas totais: de 600mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura,
corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores a definir com base de elevação NK
1502
Armário para vestiário 0,90 x 1,78 x 0,45 85E27
Armário Multi Uso triplo NILKO mod.NK 3303, com 09 portas de 542mm de altura x
300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo  para cadeado, nas
dimensões externas totais: de 900mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura,
corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores a definir, com base de elevação NK
1503
Armário para vestiário 0,60 x 1,78 x 0,45 16E28
Armário Multi Uso  duplo NILKO mod.NK 2306, com 12 portas  de 262mm de altura
x 300mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo  para cadeado, nas
dimensões externas totais: de 600mm largura. X 450mm profund. X 1780mm altura,
corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores a definir.
Armário para vestiário 0,50 x 1,78 x 0,45 17E29
Armário Multi Uso NILKO mod.NK 1702 (conforme NR24), com 02 portas de 822mm
de altura x 500mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo para
cadeado, com suporte para cabide e 02 prateleiras internas fixas em cada
compartimento, nas dimensões externas totais: de 500mm largura. X 450mm
profund. X 1780mm altura, corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores à
definir, com base de elevação NK 1521
Armário para vestiário 1,00 x 1,78 x 0,45 45E30
Armário Multi Uso NILKO mod.NK 2702 (conforme NR24), com 04 portas de 822mm
de altura x 500mm largura cada, com fechadura e chave ou dispositivo para
cadeado, com suporte para cabide e 02 prateleiras internas fixas em cada
compartimento, nas dimensões externas totais: de 1000mm largura. X 450mm
profund. X 1780mm altura, corpo do armário bege, cor das portas: 14 cores à
definir, com base de elevação NK1522
Cama tipo beliche
2 posições

1,96 x 1,40 x 0,95 46E31

Estrutura em tubo e chapa de aço pintados em epoxi-pó com acabamento em verniz
poliuretano estrado flexível em madeira multilaminada (Eucalipto), escada e meia
grade de proteção. Colchão em espuma de poliuretano (D28), revestida em
matelassê de tecido (61,41% poliéster/38,59% algodão) com acabamento de borda
em debrum e tratamentos antiácaro, antifungos, antimofo e antialérgico.
Quadro branco 2,00 x 1,20 9K1
Confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com espessura total
mínima de 17 mm. Moldura em perfil "U" em alumínio anodizado fosco com suporte
para apagador arredondado, removível e deslizante de 40 cm., sistema de fixação
invisível.
Lixeira postos de trabalho diametro 0,24

altura 0,34
468K2

Formato cilindrico, toda fabricada em polipropileno na cor branca, com capacidade
de 12 litros e tampa removível tipo vai-vem. Ref. Artplan ou similar
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Lixeira halls elevadores e
salas de espera

diâmetro 0,24
altura 0,50

55K3

Formato cilindrico, toda fabricada em aço inox acabamento polido, com capacidade
de 25 litros e tampa removível tipo flip-top. Ref. Artplan ou similar
Tela de projeção 2,00 x 2,00 2K4
Tela de projeção retrátil de enrolamento automático por mola, tecido de vinil e
gabinete em alumínio pintado em epóxi. Fixação em parede ou teto (a definir).
Armário - DML 1,20 x 0,90 x 0,30 9M1
Armário sem portas com 4 nichos de prateleira em laminado melamínico "formica"
L515 branco real ou similar - Ver detalhe folha E36
Armário - DML 0,60 x 0,90 x 0,30 23M2
Armário sem portas com 2 nichos de prateleira em laminado melamínico "formica"
L515 branco real ou similar - Ver detalhe folha E36
Armário - DML 1,82 x 0,90 x 0,30 9M3
Armário sem portas com 6 nichos de prateleira em laminado melamínico "formica"
L515 branco real ou similar - Ver detalhe folha E36
Armário - utilidades 2,25 x 1,10 x 0,25 9M4
Armário com 6 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 2,00 x 1,10 x 0,25 5M5
Armário com 6 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 1,80 x 1,10 x 0,25 1M6
Armário com 5 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 1,95 x 1,10 x 0,25 1M7
Armário com 6 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 2,70 x 1,10 x 0,25 1M8
Armário com 8 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 3,45 x 1,10 x 0,25 1M9
Armário com 10 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário - utilidades 1,75 x 1,10 x 0,25 1M10
Armário com 5 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38

M11 Armário - utilidades 2,35 x 1,10 x 0,25 8
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário com 7 portas e 2 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E37/E38
Armário superior 1,95 x 1,10 x 0,30 2M12
Armário com 5 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 2,15 x 1,10 x 0,30 1M13
Armário com 6 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 3,15 x 1,10 x 0,30 1M14
Armário com 8 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 2,55 x 1,10 x 0,30 3M15
Armário com 7 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 2,85 x 1,10 x 0,30 2M16
Armário com 8 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 3,45 x 1,10 x 0,30 2M17a
Armário com 8 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 1,65 x 1,10 x 0,30 2M17
Armário com 4 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39/E40
Armário superior 4,35 x 1,10 x 0,30 4M18
Armário com 12 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E40
Armário superior 2,40 x 1,10 x 0,30 4M19
Armário com 12 portas e 2 prateleiras internas e nicho para microondas todo
revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 brnco real ou similar. Portas com
vidro 4mm transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E40
Armário superior 3,06 x 1,10 x 0,30 1M20
Armário superior composto de 9 nichos revestidos em laminado melamínico
"fórmica" M816 marfim linheiro ou similar, sem portas, sem fundo, encabeçamento
em post-forming - Ver detalhe folha e50b

M21 Armário superior 3,76 x 1,10 x 0,30 3
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário superior composto de 12 nichos revestidos em laminado melamínico
"fórmica" M816 marfim linheiro ou similar, sem portas, sem fundo, encabeçamento
em post-forming - Ver detalhe folha e50b
Módulo tipo armário prateleira 0,925 x 2,00 x 0,40 157M22
Armário de prateleiras revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 branco
real ou similar, sem portas, com prateleiras reguláveis, encabeçamento em post-
forming - Ver detalhe folha E60 det genérico 134
Módulo tipo armário prateleira 0,925 x 1,10 x 0,30 23M23
Armário de prateleiras revestido em laminado melamínico "fórmica" L515 branco
real ou similar, sem portas, com prateleiras reguláveis, encabeçamento em post-
forming - Ver detalhe folha E60 det genérico 134
Bancada de trabalho 4,65 x 0,60 1M24
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho 3,65 x 0,60

2,70 x 0,60
1M25

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho 2,55 x 0,60

2,25 x 0,60
1M26

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho 5,25 x 0,70

2,25 x 0,70
5,25 x 0,70

3M27

Bancada de trabalho em "U" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, leito para cabos e furação para fiação, encabeçamento
em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho 5,25 x 0,70

2,45 x 0,70
1M28

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, leito para cabos e furação para fiação, encabeçamento
em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de recepção 4,80 x 1,80 1M29
Bancada de recepção em revestimento  madeira marfim, encabeçamento em post
forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso - Ver detalhe
folha E52
Bancada de trabalho 3,25 x 0,60

3,45 x 0,60
1M30

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a

M33 Bancada de trabalho 1,80 x 0,60 6
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 1,35 x 0,60 3M34
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50b
Bancada de trabalho 1,50 x 0,60 4M35
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho 3,60 x 0,70

1,30 x 0,70
1M36

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Armário superior 2,00 x 1,10 x 0,25 8M37
Armário superior em "L" composto de 26 nichos, 3portas com 2 prateleiras,
revestidos em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou similar
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Bancada de trabalho 3,60 x 0,70 1M38
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Bancada de trabalho 2,65 x 0,60

1,65 x 0,60
2,75 x 0,60

1M39

Bancada de trabalho em "U" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 7,72 x 0,60

3,45 x 0,60
10,05 x 0,60

1M40

Bancada de trabalho em "U" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 7 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de recepção 6,45 x 0,80

2,30 x 0,80
1M41

Bancada de recepção em revestimento  madeira marfim, encabeçamento em post
forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso, com 5
carrinhos de cpu
Bancada de trabalho 4,50 x 0,70 1M42
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34

M43 Bancada de trabalho 3,35 x 0,70 1
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Armário superior 5,80 x 1,10 x 0,30 1M44
Armário com 16 portas e 3 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E34
Bancada de trabalho 2,40 x 0,60 6M45
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 1,85 x 0,60

0,94 x 0,60
1M46

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Bancada de trabalho 1,05 x 0,60

0,55 x 0,60
1M47

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Armário superior 2,95 x 1,10 x 0,25 2M48
Armário superior composto de 8portas e 3 prateleiras revestidas em laminado
melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou similar, sem portas, sem fundo,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E34
Bancada de recepção 14,4 x 0,80

2,90 x 0,80
1M49

Bancada de recepção em revestimento  madeira marfim, encabeçamento em post
forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso, com 5
carrinhos de cpu - Ver detalhe folha E52
Bancada de trabalho 1,20 x 0,60 10M50
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Mesa de trabalho 3,60 x 1,20 2M51
Mesa de trabalho para 6 pessoas, revestida em laminado melamínico M816 marfim
linheiro co 2 carrinhos de CPU, leito de cabos e passa fios - Ver detalhe folha e50a
Bancada de recepção 10,50 x 0,80

2,75 x 0,80
1M52

Bancada de recepção em revestimento  madeira marfim, encabeçamento em post
forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso, com 5
carrinhos de cpu - Ver detalhe folha E52
Armário baixo 2,50 x 0,60 1M53
Armário baixo em revestimento laminado melamínico M816 marfim linheiro com 5
gavetas e 5 portas com prateleiras internas - Ver detalhe folha E52

M54 Armário baixo 1,50 x 0,60 1
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário baixo em revestimento laminado melamínico M816 marfim linheiro com 3
gavetas e 3 portas com prateleiras internas - Ver detalhe folha E52
Armário superior 4,65 x 1,10 x 0,25 1M55
Armário com 14 portas e 3 prateleiras internas todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E34
Armário superior 2,85 x 1,10 x 0,25 2M56
Armário com 8 portas, 3 prateleiras internas e 6 nichos todo revestido em laminado
melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou similar. Portas com vidro 4mm
transparente e puxadores metálicos - Ver detalhe folha E39
Bancada de trabalho 4,73 x 0,60 1M57
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 2,07 x 0,60

2,26 x 0,60
1M58

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50b
Bancada de trabalho 3,27 x 0,60

2,25 x 0,60
1M59

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, leito para cabos e furação para fiação, encabeçamento
em post-forming - Ver detalhe folha e50b
Armário superior 3,89 x 1,10 x 0,25 1M60
Armário superior em composto de 12 portas com vidro comum 4 mm, com 3
prateleiras, revestidos em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou
similar encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50b
Bancada de recepção 4,95 x 0,80

1,95 x 0,80
1M61

Bancada de recepção em revestimento  madeira marfim, encabeçamento em post
forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso, com 2
carrinhos de cpu - Ver detalhe folha E52
Bancada de recepção 5,90 x 0,80

3,50 x 0,80
1M62

Bancada de recepção em "U" em revestimento  madeira marfim, encabeçamento
em post forming, e vidro no tampo superior e portinhola basculante de acesso, com
4 carrinhos de cpu - Ver detalhe folha E52
Bancada de trabalho 1,65 x 0,80 4M63
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinho de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 10,80 x 0,68 1M64
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 5 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Bancada de trabalho 4,65 x 0,60
2,25 x 0,60

1M65

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 4,65 x 0,60

2,85 x 0,60
2M66

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 5 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Bancada de trabalho 3,00 x 0,70 1M67
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinho de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E50
Armario 1,65 x 2,00 x 0,60 1M68
Armário revestido em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou
similar com 5 prateleiras reguláveis, 4 portas com chave
Bancada de trabalho 2,25 x 0,60 1M69
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha e50a
Bancada de trabalho
UTI

4,50 x 1,20 4M70

Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 6 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Bancada de trabalho 1,90 x 0,60 18M71
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Bancada de trabalho 1,60 x 0,60 4M72
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Bancada de trabalho 3,75 x 0,60 1M73
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Bancada de trabalho 6,35 x 0,80 1M74
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
Bancada de trabalho 2,85 x 0,60 1M75
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 2 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Bancada de trabalho 3,00 x 0,60 1M76
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
Bancada de trabalho 6,00 x 0,60 1M77
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 6 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
Bancada de trabalho 4,95 x 0,60

1,25 x 0,60
1M78

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 1 carrinho para cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E51
Bancada de consulta 3,00 x 0,60

1,25 x 0,60
1M79

Bancada de trabalho em "L" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 4 carrinho para cpu, leito para cabos e furação para
fiação, 4 divisórias de 1,10 m x 0,90, encabeçamento em post-forming
Bancada de trabalho 3,35 x 0,60 1M80
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, encabeçamento em post-forming
Bancada de trabalho 1,60 x 0,60 24M81
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 1 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Bancada de trabalho 3,70 x 1,20 8M82
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 5 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Armário 0,80 x 0,50 x 2,00 164M83
Armário com 4 portas revestido com laminado melamínico e puxadores metálicos, 2
prateleiras e 1 varão e 4 gavetas - Ver detalhe folha E53
Bancada de trabalho 4,53 x 0,60 8M84
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 4 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35
Praleleira nicho 2,70 x 1,37, 0,40 8M85
Armário com 40 nichos sem porta revestido em laminado melamínico M816 ou
similar, dois armários com 2 portas e 3 prateleiras cada (Este móvel interliga a sala
de médicos com posto e serviços) - Ver detalhe folha E35

Bancada de trabalho 5,20 x 3,36 8M86
Bancada de trabalho em "U" revestida em laminado melamínico "fórmica" M816
marfim linheiro ou similar, com 5 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para
fiação, encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E35

M87 Armário 1,85, 1,10 x 0,30 16



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

26

Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Armário com duas portas revestido com laminado melamínico, 8 portas com
puxadores metálicos, 2 prateleiras e 8 nichos para materiais - Ver detalhe folha E35
Gabinete superior 0,75 x 1,10 x 0,50 8M88
Gabinete com 2 portas com visor em vidro 4mm e puxadores metálico, revestido
com laminado melamínico M816 marfim linheiro ou similar, 3 prateleiras - Ver
detalhe folha E53
Gabinete inferior 0,75 x 0,80 x 0,50 8M89
Gabinete com 2 portas e puxadores metálico, revestido com laminado melamínico
M816 marfim linheiro ou similar - Ver detalhe folha E53
Bancada de trabalho 4,50 x 0,60 1M90
Bancada de trabalho revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim
linheiro ou similar, com 3 carrinhos de cpu, leito para cabos e furação para fiação,
encabeçamento em post-forming - Ver detalhe folha E53
Bancada de trabalho 0,90 x 0,60 200M91
Mesa Auxiliar revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou
similar, encabeçamento em post-forming, gaveteiro fixo com 2 gavetas, e rodízios
nos pés com travas.
Bancada de trabalho 1,80 x 0,60 1M92
Bancada revestida em laminado melamínico "fórmica" M816 marfim linheiro ou
similar, encabeçamento em post-forming, fixa na parede - Ver detalhe folha E35
Mesa reta
(complemento)

0,60 x 0,60 x 0,74 2P1

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal. Tampo em aglomerado de
25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor
referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo
3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes produzidos em aço que
permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa removível e pata
estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa horizontal  com
dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da
mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de
bucha metálica e suporte em aço. Referência - Alberflex, Marelli ou simila .
Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13961:2010.
Mesa reta
(atendimento)

0,80 x 0,60 x 0,74 1P2

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico. .
Referência  - Alberflex, Marelli ou similar. Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa reta
(atendimento)

1,00 x 0,60 x 0,74 4P3

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico.
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa reta
(atendimento)

1,20 x 0,60 x 0,74 20P4

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico..
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa reta
(atendimento)

1,20 x 0,70 x 0,74 61P5

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico.
Referência- Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.

P6 Mesa reta
(atendimento)

1,40 x 0,70 x 0,74 18
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico..
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa reta
(operacional)

1,60 x 0,80 x 0,74 16P7

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico..
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa reta
(TREINAMENTOS)

1,60 x 0,80 x 0,74 3P8

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico.
Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de conformidade de
acordo com a NBR ABNT 13966:2008.

P9 Mesa reta
(operacional)

2,00 x 0,80 x 0,74 3
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com
tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1
travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite
aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo 25mm
espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço. Gaveteiro
fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de espessura,
gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador metálico.
Referência - Alberflex, Marelli ou similar.
Mesa de reunião (DIRETORIA) 3,20 x 1,20 x 0,74 2P11
Mesa de reunião composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm
de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" M816 marfim linheiro, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura, com tampa basculante injetada em ABS para acesso as tomadas e
suporte metálico em aço para apoio dos kits de tomadas. Estrutura composta por
pés e travessas horizontais produzidas em aço de no mínimo 1,5mm de espessura
e calha horizontal para passagem de fiação. P/ 10 pessoas. Referência - Alberflex,
Marelli ou similar.
Mesa de reunião (MEDICOS) 5,60 x 1,20 x 0,74 1P12
Mesa de reunião composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm
de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" M816 marfim linheiro, com boradas de caabamento de no mínimo 3mm de
espessura, com tampa basculante injetada em ABS para acesso as tomadas e
suporte metálico em aço para apoio dos kits de tomadas. Estrutura composta por
pés e travessas horizontais produzidas em aço de no mínimo 1,5mm de espessura
e calha horizontal para passagem de fiação. P/ 18 pessoas. Referência - Alberflex,
Marelli ou similar.
Mesa redonda (COPAS) diametro 1,00

altura 0,74
10P13

Mesa de reunião circular composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado
de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor
referência "fórmica" L190 branco polar com bordas de acabamento de no mínimo
3mm de espessura. Estrutura composta por pés e travessas horizontais produzidas
em aço de no mínimo 1,5mm de espessura. Referência - Alberflex , Marelli ou
similar.
Mesa reta 2,00 x 0,80 x 0,74 12P14
Mesa reta composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes produzidos em aço que permitam
subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa removível e pata
estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa horizontal  com
dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da
mesa. Referência - Alberflex, Marelli ou similar
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa em "L" 1,40 x 0,80 x 0,74
0,60 x0,60 x 0,74

84P15

Mesa angular de tampo bipartido composta por tampo, estrutura, painel frontal e
divisor lateral. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em
laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco
polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura
formada por 3 cavaletes produzidos em aço que permitam subida de fiação através
de 3 leitos distintos com tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com
niveladores de altura e 2 travessas horizontais  com dispositivo de montagem
regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no
mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em
aço. Divisor lateral de no mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de
bucha metálica e suporte em aço com perfil superior em alumínio para encaixe de
acessórios.  Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de
conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa em "L" 1,60 x 0,80 x 0,74

0,60 x 0,60 x 0,74
39P16

Mesa angular de tampo bipartido composta por tampo, estrutura, painel frontal e
divisor lateral. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em
laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco
polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura
formada por 3 cavaletes produzidos em aço que permitam subida de fiação através
de 3 leitos distintos com tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com
niveladores de altura e 2 travessas horizontais  com dispositivo de montagem
regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no
mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em
aço. Divisor lateral de no mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de
bucha metálica e suporte em aço com perfil superior em alumínio para encaixe de
acessórios.  Referência - Alberflex, Marelli ou similar. Certificado de marca de
conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa em "L" 1,60 x 0,80 x 0,74

0,80 x 0,60 x 0,74
14P17

Mesa angular de tampo bipartido composta por tampo, estrutura, painel frontal e
divisor lateral. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em
laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco
polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura
formada por 3 cavaletes produzidos em aço que permitam subida de fiação através
de 3 leitos distintos com tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com
niveladores de altura e 2 travessas horizontais  com dispositivo de montagem
regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no
mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em
aço. Divisor lateral de no mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de
bucha metálica e suporte em aço com perfil superior em alumínio para encaixe de
acessórios. . Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de
conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.

P18 Mesa em "L" 1,80 x 0,80 x 0,74
0,80 x0,60 x 0,74

2
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa angular de tampo biparido composta por tampo, estrutura, painel frontal e
divisor lateral. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em
laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco
polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura
formada por 3 cavaletes produzidos em aço que permitam subida de fiação através
de 3 leitos distintos com tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com
niveladores de altura e 2 travessas horizontais  com dispositivo de montagem
regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no
mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em
aço. Divisor lateral de no mínimo 25mm espessura fixado no tampo através de
bucha metálica e suporte em aço com perfil superior em alumínio para encaixe de
acessórios.  Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de
conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa reta 1,20 x 0,70 x 0,74 3P19
Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal e gaveteiro fixo. Tampo em
aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa
pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes
com rodízios produzidos em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos
distintos com tampa removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores
de altura e 1 travessa horizontal  com dispositivo de montagem regulável que
possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal de no mínimo
25mm espessura fixado no tampo através de bucha metálica e suporte em aço.
Gaveteiro fixo de 2 gavetas, produzido em aglomerado de no mínimo 18mm de
espessura,  gavetas internas produzidas em ABS, com fechadura e puxador
metálico.. Referência - Alberflex, Marelli ou similar . Certificado de marca de
conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.
Mesa em "L" para DIRETORIA
(KIT)

2,00 x 0,80 x 0,74
0,60 x 1,40 x 0,74

5P20

Mesa reta e auxiliar. Mesa reta composta por tampo, estrutura, painel frontal.
Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico
baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" M816 marfim linheiro com bordas de
acabamento de no mínimo 3mm de espessura. Estrutura formada por cavaletes em
forma de quadro produzidos em aço de no mínimo 3mm de espessura com
niveladores de altura e  travessas horizontais  com dispositivo de montagem
regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da mesa. Painel frontal em
chapa de aço dobrada de no mínimo 1,2mm de espessura.Gaveteiro volante de 2
gavetas+1 gav. Para pasta suspensa, produzido em aglomerado de no mínimo
18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor
referência "fórmica" M816 marfim linheiro com bordas de acabamento de no mínimo
1mm de espessura, com fechadura, com 4 rodízios de duplo giro, gavetas internas
injetadas em ABS e puxadores metálicos. Referência - Alberflex, Marelli ou similar.
Certificado de marca de conformidade de acordo com a NBR ABNT 13966:2008.

P21 Divisor de mesa 1,40 x 0,25 x 0,03 47
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Divisor lateral em aglomerado de 25mm de espessura revestido em laminado
melamínico baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar, com
bordas de acabamento de no mínimo 3mm de espessura, fixado no tampo através
de bucha metálica e suporte em aço com perfil superior em alumínio para encaixe
de acessórios. Referência - Alberflex, Marelli ou similar
Gaveteiro volante 2 gavetas com chaves

1 gaveta para pasta suspenda
184P22

Gaveteiro volante de 2 gavetas+1 gav. Para pasta suspensa, produzido em
aglomerado de no mínimo 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico
baixa pressão (BP) cor referência "fórmica" L190 branco polar com bordas de
acabamento de no mínimo 1mm de espessura, com fechadura, com 4 rodízios de
duplo giro, gavetas internas injetadas em ABS e puxadores metálicos. Referência -
Alberflex, Marelli ou similar
Mesa reta
(operacional)

2,40 x 0,90 x 0,74 5P23

Mesa reta composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes produzidos em aço que permitam
subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa removível e pata
estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa horizontal  com
dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da
mesa. Referência - Alberflex, Marelli ou similar
Mesa reta
(operacional)

2,40 x 0,95 x 0,90 1P24

Mesa reta composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes de altura total de 95cm,  produzidos
em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa
removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa
horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir
a estrutura da mesa. Referência - Alberflex, Marelli ou similar.
Mesa reta 2,00 x 1,00 x 0,74 2P25
Mesa reta composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes produzidos em aço que permitam
subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa removível e pata
estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa horizontal  com
dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir a estrutura da
mesa. Referência - Alberflex, Marelli ou similar

P26 Mesa redonda diametro 1,20
altura 0,74

9
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Id. Descritivo / especificação Dimensão
(L x A x P)

Qde.

Mesa de reunião circular composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado
de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor
referência "fórmica" L190 branco polar com bordas de acabamento de no mínimo
3mm de espessura. Estrutura composta por pés e travessas horizontais produzidas
em aço de no mínimo 1,5mm de espessura. Referência - Alberflex , Marelli ou
similar.
Mesa reta
(operacional)

2,40 x 0,95 x 1,10 1P27

Mesa reta composta por tampo e estrutura. Tampo em aglomerado de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico baixa pressão (BP) cor referência
"fórmica" L190 branco polar, com bordas de acabamento de no mínimo 3mm de
espessura. Estrutura formada por 2 cavaletes de altura total de 110cm,  produzidos
em aço que permitam subida de fiação através de 3 leitos distintos com tampa
removível e pata estampada, sem ponteiras, com niveladores de altura e 1 travessa
horizontal  com dispositivo de montagem regulável que possibilite aumentar/diminuir
a estrutura da mesa. Referência - Alberflex, Marelli ou similar.
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4 LISTA DE EQUIPAMENTOS

A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar como base para a elaboração do

Caderno de Especificações a lista de equipamentos, suas especificações e

quantitativos abaixo apresentados:

4.1 Itens e volumetria

Id. Descritivo / Especificação Qde
Agitador de plaquetas 2EQ001
Agitador de Plaquetas com movimento linear recíproco horizontal 50 a 75
movimentos por minuto; Alimentação automática (127/220) V; Capacidade de no
mínimo 46 bolsas de concentrado de plaquetas, com controlador de velocidade;
Aparelho de anestesia alta complexidade 14EQ002
Especificação 01
Aparelho de anestesia media complexidade 4EQ003
Especificação 02
Aparelho de pressão - aneroide 58EQ004
Esfignomanômetro aneróide, modelo adulto, com manômetro com índice até 300
mm de mercúrio, ponteiro oscilatório, manguito com saída dupla em borracha,
contendo uma conexão adaptável ao manômetro, uma conexão adaptável a pêra
de borracha com válvula de regulação de metal, braçadeira em brim acetinado com
fecho em metal com tratamento antioxidante, largura 13 x 30 cm,
acondicionamento em bolsa, deverá apresentar selo de verificação do INMETRO
Aparelho de pressão - pedestal 197EQ005
Esfigmomanômetro aneróide com uma braçadeira adulto, Confeccionada em nylon
preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível, manômetro grande, mostrador
na cor azul ou preta com numeração branca escala de 0 à 300mmHG, e válvula
tipo rosca para precisa seleção de descarga de ar, sobre suporte com altura
ajustável e 5 rodízios.
Aquecedor de fluídos (Aquecedor de Sangue ) 4EQ006
Aquecedor de fluidos através do contato do equipo de infusão; temperatura
regulável na faixa de 36 a 40 graus Celsius; termômetro com escala de 0 a 50
graus Celsius; resolução de 0,5 graus Celsius; alarme e desligamento automático
do aquecimento quando a temperatura atingir 42 graus Celsius; tensão de
alimentação de acordo com a unidade contemplada. Certificado de registro no
Ministério da Saúde/ANVISA.
Arco cirúrgico móvel 3EQ007
Especificação 03

EQ008 Aspirador cirúrgico 40
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Aspirador cirúrgico com filtro bactericida que evita que o ambiente seja
contaminado pelo conteúdo do frasco coletor.
Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp;
Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso
de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;
Tensão de alimentação automática: 127/220 Volts;
Rotações: 1.750 RPM
Amperagem: 2.4 A em 127 V e 1.25 A em 220 V;
Compressor: A pistão oscilante,
Lubrificação: Isento,
Fluxo: 36 litros de ar p/ min. (livre),
Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg),
Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado,
Regulador: Regulador de vácuo de zero a máximo (25 pol./Hg),
Frasco coletor: Com capacidade de 5 litros, Tampa do frasco: Borracha com
acoplamento da válvula de segurança incorporada,
Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco,
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,
Filtro: Filtro bactericida,
Peso: até 20 kg,
Dimensões: Altura 713 mm, largura 280 mm e comprimento 430 mm,
Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis, Mangueiras de silicone com dois
metros de comprimento
Autoclave hospitalar horizontal, elétrica, com capacidade mínima de 500
litros (Autoclave para Central de Esterilização )

3EQ009

Especificação 04
Balança antropométrica 23EQ010
Balança antropométrica tipo Eletrônica, digital com régua antropométrica.
Capacidade até 150 kg e 1,05 a 1,90 m;
Estrutura: gabinete metálico ou em polímero de alto impacto; Display de cristal
líquido ou LED de 4 dígitos, Teclado de membrana; Plataforma de aço com
revestimento de borracha antiderrapante; Pés reguláveis para nivelamento;
Recursos: Resolução 100 g e 0,5 cm; Segurança Proteção contra sobrecarga;
Alimentação elétrica 110/220 volts - 60 Hertz, Tensão e plugue conforme local de
instalação; Dimensões aproximadas da plataforma: Largura 400 x Profundidade
350 mm; Calibração em conformidade com as prescrições do INMETRO.
Balança de precisão 1EQ011
Balança eletrônica de precisão para dosagem de sangue; Balança de bancada
com corpo em material resistente, prato de aço inoxidável brilhante.Capacidade
ideal para mensurar massas de até 500g.Resolução ou precisão de 0,01g.
Reprodutibilidade  0,01g.Temperatura de operação 10°C a 40°C. Tempo de
estabilização de leitura menor que 3 segundos. Correção de desnível nos pés .
Unidade de massa em gramas. Display de fácil visualização. Alimentação 220V AC
-  60Hz

EQ012 Balde a chute com suporte de rodízios 4
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Totalmente construído em aço inoxidável, montado sobre rodizios de 1.5/8", com
para-choque e balde em aço inoxidável com capacidade de 5 litros.
Banho Maria Tipo 1 1EQ013
Banho Maria utilizado para aquecer lenta e uniformemente qualquer substancia
liquida ou solida. Possuir válvula para drenagem;
Com capacidade para ate 30 litros de água, capacidade térmica de alta potencia
(pelo menos de 2.000 W) com rápido tempo de pré aquecimento. ultratermostático
com sensibilidade de 0,05ºC. com sistema de circulação de água por bomba de
demanda, Possuir medição e controle de temperatura dentro da faixa de
aplicabilidade; resistência blindada em aço inoxidável com controlador digital e
alarme sonoro, cuba em aço inoxidável interna sem costura com galheteiros com
estabilidade térmica 0,1ºC na faixa 65ºC, com capacidade para mais 30 L de água
e até 30 frascos de 300ml no galheteiro; Alimentação elétrica tipo full range 90 a
240 volts ou de acordo com a tensão vigente na unidade contemplada: 127\ 220V -
60Hz.
Banho Maria Tipo 2 1EQ014
Banho Maria para sorologia, procedimentos de inativação e outros, em material
metálico, composto internamente em chapa de alumínio com acabamento em
epóxi. Deve possuir temperatura de operação até 60 graus Celsius. Aquecimento
por elemento tubular blindado de imersão, protegido por fundo falso e com
facilidade de substituição. Isolamento térmico com Lã de vidro em todas as
paredes, incluindo o fundo. Deve possuir furo na região posterior para colocação
de termômetro de mercúrio. O controle de temperatura deve ser realizado por
termostato de precisão de 0,5 graus Celsius e uniformidade de 1 grau Celsius.
Deve possuir lâmpada piloto na parte frontal do equipamento. Devera possuir
capacidade para 60 (sessenta) tubos. A tampa superior deve ser do tipo pingadeira
e constituída em aço inox. Tensão de 127/220 volts, com controle de voltagem.
Banqueta giratória em inox 18EQ015
Banqueta giratória de 4 pés. Estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 1" de
Ø x 1,20 mm de espessura. Solda tipo Tig/Mig; Assento giratório em aço inoxidável
AISI-304 polido com altura regulável, por fuso rosqueado em aço inox, de 48 a 68
cm; Suporte para os pés em tubo de aço inoxidável AISI-304 redondo de 5/16" x
1,20 mm de espessura; Pés com ponteiras de borracha ou PVC; Dimensões
aproximadas: assento de Ø 35 cm de diametro.
Berço Médio 2EQ016
Com movimentos fawler. Estrado articulável, com grades de abaixar, movimentos
fawler, semifawler, trendelemburg, através de 02 manivelas escamoteáveis e
cromadas; Cabeceira e peseira em tubos quadrados de aço de 25.10 x 1,20 mm
com balaustres de tubos redondos de aço ½ polegada x 1,20 mm esmaltados com
acabamento nas bordas em aço inox tipo 304 polido com suporte de soro inox,
para choque de borracha; Dimensões Mínimas: Profundidade 1,50 x Altura 0,70 x
Largura 0,70. 
Bipap 16EQ017
Especificação 05
Bisturi eletronico 17EQ018
Especificação 06

EQ019 Braçadeira de Injeção 20
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Braçadeira com estrutura: Coluna receptora em aço de 1" de Ø e 1,20 mm de
espessura e haste em aço inox de 3/4" de Ø. Solda Tig/Mig;Acabamento: base e
coluna com pintura em epóxi, após tratamento antiferruginoso na cor a ser definida
pela unidade,Concha em aço inoxidável AISI-304; Altura e movimento da concha
reguláveis; Base em tripé de ferro fundido; Dimensões aproximadas: 85 / 125 cm
(altura mínima / altura máxima).
Cadeira de banho 39EQ020
Cadeira de banho com estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 3/4" de Ø x
1,20 mm de espessura. Braços Laterais removíveis; Manopla para condução por
terceiros. Solda tipo Tig/Mig; Assento sanitário em resina de poliéster; Encosto tipo
concha em plástico resistente; Apoio para pés fixos, revestidos com borracha anti-
derrapante; 4 rodízios giratórios de 3" de Ø sendo dois com freios; Dimensões
aproximadas: 45 x 55 cm (largura x profundidade).
Cadeira de banho Obeso 5EQ021
Estrutura em tubo redondo de inox 1” x 1,5mm.  Assento plástico tipo concha.
Laterais removíveis; Manopla para condução por terceiros. Apoio para os pés
revestido em borracha antiderrapante. Rodízios de 125mm de diâmetro com freios
de dupla ação. Capacidade de 300 kg.Internas: 0,80  x 0,45m, Altura encosto:
1,05m, Altura do assento: 0,57m
Cadeira de Pesagem 2EQ022
Cadeira de pesagem com capacidade para pesar pacientes com peso de até
200kgs, no mínimo; Divisão no iqual ou menor que 100 g; Estrutura métalica ou
aluminio, com soldas continuas reforçadas; Equipada com apoios para as mãos e
para os pés; Assento concebido em plástico de fácil limpeza e de forma
ergonômica; Equipadas com 4 rodizios, de no mínimo 3 polegadas de diâmetro,
sendo 2 com travões e 2 com articulação para os movimento, Alimentação por
energia elétrica e/ou baterias recarregáveis, neste caso deverá acompanhar o
recarregador Display em LCD ou tecnologia similar, fixo a estrutura da cadeira;
Apresentação dos resultados medidos em Kg; Função mínima: Tara

EQ023 Cadeira de rodas adulto 46
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Confeccionada em aço tubular metálica com duplo X tubular central, pintura
eletrostática, dobrável em X, braços bilaterais escamoteaveis com protetor lateral
de roupa incorporado, apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90
graus, com sistema de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou faixa para
panturrilha. Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, aro de
impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de ¾ polegada de diâmetro com
acabamento em pintura eletrostática, cubo de alumínio montado com rolamento
blindado, eixo removível tipo "Quick release" com diâmetro entre 12 a 15 mm.
Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de ate 6 polegadas,
pneus compactos, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos,
montadas em garfo de alumínio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo
vertical posicionados com cubos de rolamento. Freio de alumínio bilaterais
ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás.
Placa de fixação das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de
altura, mudança de angulo do assento e anteriorização ou posteriorização da
mesma em ate 06 posições distintas. Assento e encosto em tecido de nylon
impermeável de alta resistência ou courvin, acompanhando uma almofada
ortopédica, com 03 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento,
forrada com o mesmo tecido com velcro para fixação, manoplas emborrachadas e
pedais posteriores para condução por terceiros.
Cadeira de rodas para obeso 2EQ024
Cadeira de rodas, para obeso, com estrutura reforçada em aço carbono de alta
resistência, dobrável em duplo X reforçado, braços bilaterais escamoteáveis, com
protetor lateral de roupa incorporada com apoio injetável em polipropileno, pedal
tipo plataforma, com postura lateral e regulável na altura, freios bilaterais
ajustáveis, faixa de panturrilha, rodas traseiras de 24 polegadas, aro de alumínio
reforçado, pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, cubo de alumínio
montado com rolamentos blindados, eixo removível tipo quickrelease, placa de
sustentação da roda de alumínio super reforçada, rodas dianteiras de 6 polegadas,
duplas, montadas com rolamento garfo de alumínio reforçado, eixo vertical
posicionado em cubos com rolamento. Estofamento confeccionado em naylon
impermeável, de alta resistência, costurado com faixas de reforço interno,
almofada incorporada e pintura eletrostática.
Cama fowler 39EQ025
Especificação 07
Cama fowler Pediatrica 2EQ026
CAMA FAWLER INFANTIL, cabeceira e peseira removíveis em tubo quadrado 30 x
30 x 1,2mm, revestidas em fórmica com acabamento nas bordas com cinta de aço
inox. Base em tubo 50 x 30 x 2,0mm com pés recuados, totalmente revestida em
material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em
longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço
1,5mm. Movimentos acionados através de duas manivelas escamoteáveis
cromadas com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em
tubo redondo de 35 x 1,5mm. Grades laterais de abaixar. Pára-choque de borracha
redondo nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 75mm de
diâmetro. Dimensões: Externas: 1,65 x 0,80 x 0,68m - Internas: 1,50 x 0,65m.
Cama Motorizada Adulto 76EQ027
Especificação 08



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

39

Id. Descritivo / Especificação Qde
Cama Motorizada Adulto - Obesidade 8EQ028
Especificação 09
Cama motorizada para enfermaria 280EQ029
Especificação 10
Cama para recuperação 28EQ030
Especificação 11
Câmara para vacina 1EQ031
Especificação 12
Capela de fluxo laminar horizontal 1EQ032
Capela de fluxo laminar horizontal; Para proteção de produto manipulado;
Estrutura em aço pintado, com superfície interna de trabalho em aço inoxidável
AISI-304, com cantos arredondados para limpeza e desinfecção; De gabinete;
Fluxo do ar vertical com velocidade máxima de 110 pés/minuto aproximadamente;
Grade de filtragem > 99,97% (Dop.test); Com filtros absolutos HEPA; Lâmpada
germicida 15 W + ventilador; Conexão e tensão conforme local de instalação;
Dimensões aproximadas: 120 x 75 x 210 cm (largura x profundidade x altura total
com base);
Capela de Fluxo laminar vertical 2EQ033
Capela de segurança biológica, de fluxo laminar, vertical, classe II, tipo B2, com
0% de recirculação e 100% de exaustão do ar, filtro hepa construído em aço com
tratamento anticorrosivo, base com rodízios giratórios, gabinete de trabalho em aço
AISI 304 com dimensões internas mínimas de 120 cm (largura) x 60 cm
(profundidade) x 55 cm (altura), janela frontal de vidro temperado, lâmpada UV e
fluorescente internas, tensão de alimentação com fonte chaveada fullrange 0 a 240
volts, de modo automático, ou, no caso de não ser automática esta conversão, que
seja em acordo as características do Hospital.
Cardioversor com marcapasso 20EQ034
Especificação 13
Cardioversor sem marcapasso 11EQ035
Especificação 14
Carro auxiliar para CME 12EQ036
Carro auxiliar com estrutura em tubo de aço inox com ¾” de diâmetro, contendo 03
Bandejas em chapa de aço inox escovado  com espessura de 1mm, com dobras
rebatidas, Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores , rodízios com 75mm de
diâmetro, sendo 2 sem trava e 2 com trava . Medidas aproximadas:  A 1000mm x L
600mm x P 400mm 
Carro auxiliar para CME com cesto 6EQ037
Carro Auxiliar em Aço Inox com duas prateleiras em formato de cesto em chapa de
aço inox escovado e dobras rebatidas. Medidas aproximadas de: A 900mm  x l
900mmx p500mm. Deve apresentar puxador nos dois lados e rodízios de 100mm
de diâmetro sendo 2 sem trava e 2 com trava.

EQ038 Carro fechado para transporte de material 20
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Carro para Transporte de Material Esterilizado com Fechamentos laterais e
superior em poliuretano e ou PVC e perfis estruturais laterais em alumínio
extrudado. Contendo: prateleiras internas em alumínio para separação de
instrumentais cirúrgicos, puxadores laterais, Porta frontal bipartida em alumínio
com fecho, com rodíziosgiratórios de metal com pneus de borracha com 100mm de
diâmetro e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de
fácil acionamento. Para-choque amortecedor em toda a volta, em borracha
resistente de perfil circular, bem fixa . Medidas aproximadas: A 1100mm x L
900mm x P 550mm
Carro para material contaminado 17EQ039
Carro para Material Contaminado fabricado em aço inox AISI 304 com espessura
de 1mm, com dobras rebatidas Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado,
contendo: porta frontal bipartida com fecho e porta superior em chapa de aço inox
escovado, Cesto fechado em chapa de aço inox escovado A 250mm x L 450mm x
P 250mm com dois puxadores em plástico,   Bandeja superior e inferior em chapa
de aço inox escovado, Puxador lateral em aço inox com ¾” de diâmetro, Rodízios,
com 100mm de diâmetro banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem
trava e 2 livres com trava de fácil acionamento, Pára-choque em plástico nos 4
cantos inferiores. Medidas aproximadas: A 1100mm x L 9000mm x P 600mm
Carro para medicação e cuidados 56EQ040
Carro para medicação de dose individualizada e cuidados de enfermagem com
perfis estruturais em alumínio extrudado com no mínimo 6 gavetas com bandeja
escamoteável lateral para ampliar área de trabalho, rodízios de 100mm de
diâmetro, suporte para perfuro cortante, suporte de soro e puxador traseiro.
Centrifuga 1EQ041
Centrifuga sorológica com capacidade para processamento de horizontal e
acessórios para mais de 12 tubos de 15 ml e ou com opções de rotores para tubos
de tamanhos diferentes; com velocidade de rotação de 500 a 5000 rpm; rotor
sistema de segurança com indicador no display de rotação p/ desequilíbrio de
cruzeta, excesso de rot.; com controles automáticos de ação abaixo da
programação, contendo chave geral e fusível de proteção; com interruptor que não
permita o funcionamento com a tampa aberta e também abri-la durante o
funcionamento; mostradores controle eletrônico que permita através do visor a
medição da rotação por tacômetro externo;acompanha: sistema motor sem
escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de freqüência, que;
dimensões: proporcione alta estabilidade da rotação; alimentação automática: 127
/ 220v;

EQ042 Cochão térmico 4
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Aplicação Básica: Sistema de aquecimento para pacientes  adultos com hipotermia
em salas de urgência e CTI e Cirurgias.Descrição resumida: Sistema soprador,
com dispositivo para aquecer o ar que é injetado  para cavidade interna de um
colchão ou manta, que é insuflada e possibilita a transferência de calor para o
paciente.Especificação técnica: Dispositivo para aquecimento do ar com controle
de temperatura; Sistema de proteção de sobreaquecimento, tipo termostato ou
similar; Potencia suficiente para elevar a temperatura a 38 °C  no máximo em 45
segundos; Temperatura selecionável que abranja a faixa de 33 a 42 °C  +/_5%
Proteção contra infiltração de líquidos para a parte interna do sistema;Gabinete ou
suporte montado sobre rodízios e sistema que permita o deslocamento pela equipe
assistencial, com estabilidade. Baixo nível de ruído; Alimentação elétrica, 127/220
V – 60 Hz. Utilização de colchões ou mantas térmicas descartáveis. 20 unidades
de colchões/manta, tamanho adulto para corpo inteiro e 10 unidades de
colchão/manta  , tamanho pediatrico corpo inteiro 10 unidades de colchão /manta
para membros superiores para cirurgias.
Container de 100L para roupa suja 53EQ043
Tipo container; Para armazenamento de roupa suja; Capacidade: 120 kg;
Construído em polietileno com tampa e rodas; Dimensões aproximadas: 40 x 40 x
90 cm (largura x profundidade x altura).
Container  de 60 L para roupa suja 163EQ044
Tipo container; Para armazenamento de roupa suja; Capacidade: 60l; Construído
em polietileno com tampa sem rodas; Dimensões aproximadas: 40 x 40 x 60 cm
(largura x profundidade x altura).
Container de 100 L resíduo  comum 21EQ045
Tipo container; Para armazenamento de resíduo comum; Capacidade: 120 kg;
Construído em polietileno com tampa e rodas; Dimensões aproximadas: 40 x 40 x
90 cm (largura x profundidade x altura).
Craniotomo 4EQ046
Especificação 15
Dermatomo elétrico 2EQ047
Dermátomo elétrico com ajuste de espessura do enxerto de 0 – 8,89 mm e
larguras de 2.54, 5.08, 7.62, 10 e 16 cm, estilizável, acompanha protetor de lâmina,
calibrador, três guias de corte, 3 caixas com 10 lâminas estéreis, calibrador,
alimentação de acordo com a tensão da unidade contemplada. Deverá vir
acompanhado de maleta de transporte.
Doppler Vascular 2EQ048
Doppler Vascular portatil com indicação de batimento cardíaco para diagnóstico de
patologias arteriais e venosas periféricas. Portátil - intensidade do som regulável -
display digital para batimento cardíaco - deve permitir a troca de transdutores de
forma prática - peso máximo de 400 gramasacessórios: - um transdutor para
detecção vascular, freqüência de 5mhz - um transdutor para detecção vascular,
freqüência de 8mhz alimentação: - 4 pilhas de 1,5v ou bateria alcalina 9v 
Eletrocardiógrafo 22EQ049
Especificação 16
Eletrocautério 8EQ050
Especificação 17
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Escada 2 degraus inox 79EQ051
Escada de 2 degraus totalmente confeccionada em Aço inoxidável polido AISI 304,
com tubos redondos de aço,  pés revestidos com ponteiras redondas internas em
material termoplastico. Degrau: confeccionado em aço revestido em borracha
antiderrapante. 355 x 430 x 390 mm 
Espirômetro 8EQ052
Sistema de espirometria composto por sensor de espirometria, computador e
impressora para medições de fluxo e volume inspirado e expirado.
Especificações técnicas mínimas: - faixa de medição de volume: 0 a 12 litros, no
mínimo - faixa mínima de medição de fluxo: 0,1 a 14 litros/segundo - deve permitir
a introdução dos dados do paciente - deve apresentar laço de fluxo-volume - deve
apresentar espirograma.
Parâmetros mínimos avaliados: capacidade vital expiratória forçada (FEVC),
capacidade vital inspiratória forçada (FIVC), volume expiratório forçado em T
segundos (FEV T), volume inspiratório forçado em T segundos (FIV T), fluxo
expiratório forçado 25 - 75% (FEF 25 - 75%), relação do volume expiratório forçado
à capacidade vital expiratória forçada, relação do volume inspiratório forçado à
capacidade vital inspiratória forçada.
Deve possuir interface de conexão USB - deve exportar os dados do exame para
algum formato documentado, permitindo o desenvolvimento de rotina
computacional para leitura desse exame. Não estão inclusos aqui quaisquer
formatos de imagem (JPG, BMP, GIF, entre outros) - deve ser fornecida
documentação do formato de dados utilizado para exportação de exames - o
software deve incluir valores preditores para população brasileira.
Deve acompanhar os seguintes acessórios: computador com monitor e periféricos,
dez (10) clips de nariz, uma seringa de calibração de 3 litros, nebulizador ultra
sônico para bronco provocação.
Alimentação elétrica automática:127/220 V/; 50/60 Hz.
Acompanha os seguintes acessórios:- 01 (um) cabo de rede alimentador de
energia; - 01 (um) suporte para fixação; - 01 (um) sensor de dedo não-invasivo
infantil; - 01 (um) sensor de dedo não-invasivo adulto.
Estação de trabalho movel para CME 3EQ053
Estação de trabalho movel em aço inox ou alumínio para preparo de materiais com
duas prateleiras, cestos laterais, lampada fria circular com lente de aumento.
Estante com cesto para CME 13EQ054
Estante com cesto para CME com Estrutura em tubo de aço inox contendo 04
cestos aramados em aço inox com 4mm de diâmetro. Medidas aproximadas: Altura
1600mm x Largura 900mm x Profundidade 600mm

EQ055 Estante industrial 940 x 450 x 2100 mm (Estante modulada) 44
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Material em perfis de aço SAE 1008/1010 com 2 mm de espessura, em forma de
"L", de 38 x 38 mm, com furação a cada 25 mm;  Tratamento Desengraxante e
fosfatizante antiferrugem; Travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", no
mesmo material, e fixados nas colunas através de parafusos de aço zincados.
Acabamento Pintura eletrostática epóxy-pó cor a ser definida pela unidade de
acordo com a cartela do fabricante; Prateleiras de material chapa de aço SAE
1008/1010, com 0,75 mm de espessura, com reforço em forma de ômega (com 10
cm de largura); Quantidade 5, removíveis, com altura regulável, com sistema de
fixação por parafusos de aço zincados; Capacidade de carga 150 kg cada;
Dimensões (largura x profundidade x altura) 940 x 450 x 2100 mm.
Estativa de sala cirúrgica para anestesia 68EQ056
Estativa Tipo Sistema de suprimento de teto para sala cirúrgica;
Finalidade: para fornecimento das saídas de gases e tomadas elétricas, onde
todas as mangueiras e cabos elétricos correm por dentro do sistema, sem nada
passar por fora;
Estrutura Ergonômica, de fácil limpeza e desinfecção;
Não será aceito chapas de alumínio nem ferro com revestimento de pintura
acrílica;
Configuração: Composto de coluna para anestesia;
Peso máximo da estativa (sem as cargas adicionais dos equipamentos):130 Kg;
Coluna para anestesia - Qtde: 1 Composição do sistema, Sistema de pré-
instalação Metálico, ancorado ao teto, fixo à laje, capacidade de carga 250 Kg;
Sistema de braços biarticulados, Comprimento 1800 mm, fixado ao sistema de pré-
instalação, por onde são conduzidos as mangueiras de gases, fiação elétrica e
conexões auxiliares até a coluna vertical de suprimento; Coluna vertical de
suprimento 450 mm, com 1 prateleira (ajustável na altura) em material inquebrável,
capacidade de carga 30 Kg, com gaveta, trilhos laterais em ambos os lados para
equipamentos com dimensões de 400 mm x 320 mm; Com freios pneumáticos e
capacidade de giro de 330º; Distribuição de Pontos de Elétrica: 2 tomadas127
volts; 4 tomadas 220 volts; 2 saídas de rede lógica; Distribuição de Pontos de
Gases: 2 pontos de oxigênio; 1 ponto de ar comprimido; 1 ponto de vácuo; 1 ponto
de óxido nitroso; 1 ponto de extração de gases anestésicos (sem utilização da rede
de vácuo). Conformidade com as normas NBR 12188; Acessórios para fixação no
teto; Conexões de gases e fios elétricos sem emendas; Verificar projeto
arquitetonico;
Estetoscópio 563EQ057
 Estrutura: auscultadores biauriculares em metal cromado, resistente, flexivel na
curvatura  do "Y"; Tubo em PVC formando "Y" na cor preta; Diafragma resistente e
de alta sensibilidade; Olivas em PVC resistente, sem rebarbas;
Estimulador bloqueador neuro-muscular 1EQ058
Para uso em pacientes submetidos à anestesia por bloqueio de nervos ou alívio
prolongado da dor; Ajuste de corrente: 0 à 5 mA; Freqüência de pulso: 1 ou 2 Hz;
Pulso monofásico com largura de 0,1 mseg; Painel com display e controle de
corrente, indicador de bateria, indicador de circuito fechado e interruptor de
freqüência; Acompanha: Cabo eletrodo; Cabo conector; 25 Agulhas com tubo
extensor de 0,7 x 50 mm; 25 Agulhas com tubo extensor de 0,7 x 100 mm; 10 Kits
com agulha, cateter, seringa e conector; Bateria 9 volts; Maleta de transporte;
Alimentação: Bateria 9 volts.
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Fluxômetro ar comprimido 519EQ059
Para ar comprimido medicinal; Para inaloterapia em cilindro ou rede canalizada;
Corpo em latão polido e cromado; Bilha externa e interna em policarbonato
transparente, sendo a interna com escala graduada de 0 a 15 l/min, expandida na
faixa de 0 a 5 l/min, com flutuador esférico em aço inox; Filtro de bronze
sintetizado, sistema de vedação tipo agulha evitando o desgaste e vazamento;
Botão em polímero resistente, na cor padronizada  por norma; Acompanha:
Dispositivo para adaptação de tubos.
Fluxômetro de oxigênio 547EQ060
De oxigênio; Para inaloterapia em cilindro ou rede canalizada; Corpo em latão
polido e cromado; Bilha externa e interna em policarbonato transparente, sendo a
interna com escala graduada de 0 a 15 l/min, expandida na faixa de 0 a 5 l/min,
com flutuador esférico em aço inox; Filtro de bronze sintetizado, sistema de
vedação tipo agulha evitando o desgaste e  vazamentos; Botão em polímero
resistente, na cor padronizada por norma; Acompanha: Dispositivo para adaptação
de tubos;
Foco cirúrgico auxiliary 21EQ061
Especificação 18
Foco cirúrgico de teto 16EQ062
Especificação 19
Freezer para bolsa de plasma 1EQ063
Especificação 20
Furadeira cirúrgica 8EQ064
Especificação 21
Geladeira de banco de sangue 1EQ065
Especificação 22
Hamper para roupa suja 50EQ066
Estrutura: Hamper em aço inox AISI-304 redondo, tubos 3/4" x 1,20 capacidade de
200Lts bocal de 0,52 x 0,80 altura, rodízios de 3" presos por porca soldada, com
saco lonita nas dimensões de 0,50x0,80m. Solda Tig/Mig
Instrumentais cirúrgicos várias caixas N/AEQ067
Conforme instruções e especificação apresentadas no item 5.5 do Anexo 5.
Lampada fria com lente de aumento para CME e haste de fixação 7EQ068
Lampada fria com lente de aumento para CME, contendo haste de fixação para
mesa de preparo de material.
Laringoscópio rígido com jogo de 6 lâminas 69EQ069
Para entubação; Estrutura: cabo confeccionado em material inoxidável resistente
com tampa de rosca; Lâminas de aço inox em peça única, com extremidade distal,
com acabamento fosco; Encaixe de lâmina padrão internacional; Lâmpadas com
alta luminosidade, com face rosqueada; Pino de aço substituível; Acompanha: - 2
lâminas curvas tamanho 2 - 9,5 cm comprimento; - 2 lâminas curvas tamanho 3 -
12,0 cm comprimento; - 2 lâminas curvas tamanho 4 - 14,0 cm comprimento; -
Bolsa para acondicionamento em vinil, com ziper; Alimentação: 2 pilhas médias
comuns. 

EQ070 Laringoscópio rígido com jogo de 6 lâminas infantil 2
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Conjunto de laringoscópio para uso infantil, em aço inoxidável, de fibra ótica com
lâmpada halógena, com cinco lâminas retas com tamanhos de 01 a 05 e duas
laminas curvas 02 e 03, alimentados por pilhas médias cabo, porta pilhas de metal
recartilhado com tampa de rosca e mola, todo em aço inoxidável. Acompanha:
conjunto de pilhas, lâmpada sobressalente, acondicionados em estojo;
Lavadora Ultrassônica de Bancada 5EQ071
Especificação 23
Lixeira Automática de 20\30L 12EQ072
Lixeira de 20 a 30l com sensor de presença para sala cirúrgica
Lixeira de 25 L a pedal para lixo comum cinza claro 509EQ073
Lixeira em polietileno de alta densidade e resistência a impactos, atóxico, cor cinza
claro, capacidade aproximada: 25 litros (+/- 2), formato retangular, cantos
arredondados, sem rodas, com pedal e tampa, haste de acionamento da tampa
embutida, tratamento contra raios ultravioleta (uv), com impressão "resíduo sólido
comum" e simbologia referente
Lixeira de 25 L a pedal para lixo infectante 13EQ074
Lixeira em polietileno de alta densidade e resistência a impactos, atóxico, cor
branca, capacidade aproximada: 25 litros (+/- 3), formato retangular, cantos
arredondados, sem rodas, com pedal e tampa, haste de acionamento da tampa
embutida, tratamento contra raios ultravioleta (uv), com impressão "resíduo
infectante" e simbologia referente
Lixeira de 50 L a pedal para lixo comum cinza claro 41EQ075
Lixeira em polietileno de alta densidade e resistência a impactos, atóxico, cor cinza
claro, capacidade aproximada: 50 litros (+/- 5), formato retangular, cantos
arredondados, sem rodas, com pedal e tampa, haste de acionamento da tampa
embutida, tratamento contra raios ultravioleta (uv), com impressão "resíduo sólido
comum" e simbologia referente, reforço na borda superior externa, para
sustentação do saco acondicionante
Lixeira de 50 L a pedal para lixo infectante 26EQ076
Lixeira em polietileno de alta densidade e resistência a impactos, atóxico, cor
branca, capacidade aproximada: 50 litros (+/- 5), formato retangular, cantos
arredondados, sem rodas, com pedal e tampa, haste de acionamento da tampa
embutida, tratamento contra raios ultravioleta (uv), com impressão "resíduo
infectante" e simbologia referente, reforço na borda superior externa, para
sustentação do saco acondicionante
Lixeira pedal 100 L para residuo comum 22EQ077
Lixeira em polietileno de alta densidade e resistência a impactos, atóxico, cor cinza
claro, capacidade aproximada: 100 litros (+/- 10), formato retangular, cantos
arredondados, sem rodas, com pedal e tampa, haste de acionamento da tampa
embutida, tratamento contra raios ultravioleta (uv), com impressão "resíduo sólido
comum" e simbologia referente, reforço na borda superior externa, para
sustentação do saco acondicionante
Maca Adulto de transporte 39EQ078
Especificação 24

EQ079 Maca de higienização 2
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Estrutura em tubos de ferro redondo de 1 1/4" de Ø e 1,25 mm de espessura.
Solda Tig/Mig; Acabamento: pintura em epóxi, após tratamento antiferruginoso na
cor a ser definida pela unidade; Leito móvel em chapa de aço, com cabeceira
regulável através de cremalheiras de aço;
Grades de tombar em tubos de ferro redondos de 1" de Ø e 1,25 mm de
espessura; Pára-choque de PVC em toda a volta; 4 rodízios giratórios de 6" de Ø
sendo dois com freios em diagonal; Base de armação em tubo de ferro recurvados;
Equipada com pistões amortecedores; Capacidade de carga: 120 kg; Acompanha:
Suporte de soro em aço inoxidável AISI-304 com ganchos na parte superior;
Colchonete em espuma de poliuretano, densidade 23, com 7 cm de espessura,
revestido em courvim nas dimensões da maca; Dimensões aproximadas: 60 x 190
x 85 cm (largura x profundidade x altura).
Maca hidraulica 12EQ080
Especificação 25
Macronebulizador 203EQ081
Macronebulizador aquecido para oxigenação direta em pacientes, atividades de
inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados. Composto de
Tampa superior; Tubo com burbulhador; Copo transparente graduado em torno de
500ml; Traquéia transparente; Borboleta de conexão 9/16” (Conforme Norma
ABNT); Máscara anatômica transparente; Aquecedor elétrico com controlador de
temperatura em torno de 30 a 40Cº; Alimentação 110/220V automático; Modelo
Oxigênio. Acessórios acompanhantes: Traquéia em silicone; Mascara facial infantil
em PVC.
Marcapasso externo – gerador 11EQ082
Especificação 26
Mesa auxiliar com rodízio e prateleira (40x50x80cm) 35EQ083
Com prateleira; Estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 1" de Ø x 1,20 mm
de espessura. Solda tipo Tig/Mig; Tampo e prateleira em chapa nº 22 de aço
inoxidável AISI-304 polido; 4 rodízios de 3" de Ø; Dimensões aproximadas: 40 x 50
x 80 cm (largura x profundidade x altura).
Mesa auxiliar para anestesia 16EQ084
Para anestesia; Estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 1" de Ø x 1,20 mm
de espessura. Solda tipo Tig/Mig; 2 gavetas com trilhos, permitindo total abertura;
Gaveta superior com divisão interna para medicamentos, - providos de fechaduras;
Suporte com ganchos em aço inoxidável AISI-304; Tampo em chapa nº 22 de aço
inoxidável AISI-304 polido; 4 rodízios giratórios de 4" de Ø sendo dois com freios;
Dimensões aproximadas: 55 x 40 x 90 cm (largura x profundidade x altura).
Mesa auxiliar para instrumental 44EQ085
Sem prateleiras; Estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 1" de Ø x 1,20
mm de espessura. Solda tipo Tig/Mig; Tampo em chapa nº 22 de aço inoxidável
AISI-304 polido; 4 rodízios de 3" de Ø; Dimensões aproximadas : 60 x 120 x 80 cm
(largura x profundidade x altura).
Mesa cirúrgica 12EQ086
Especificação 27

EQ087 Mesa Cirurgica Ortopedica 3



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

47

Id. Descritivo / Especificação Qde
MESA, cirurgica, elétrica, para procedimentos em ortopedia, com comandos
eletricos e pneumáticos, painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02
fixas e 02 moveis (sendo as móveis a cabeceira e a secao de pernas, as demais
sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, montada em
estrutura de aco inoxidavel polido que permita a utilizaçãode intensificador de
imagem e RX; com tampo radiotransparente montado sobre estrutura em aço
inoxidável; Reguas laterais em aco inoxidavel AISI 304 com corredicas para
colocação de acessorios; Base deve ser construida em aco SAE 1020 tratado com
prime antioxidante totalmente revestido com aco inoxidavel AISI 304, leito em aço
AISI 304, com rodas, sistema de trava, de facil movimentacao; Chassi deve ser em
aço inoxidavel em AISI 304; Deve dispor dos movimentos de: dorso, cabeca,
perneira, semi-flexão de perna e coxa, estes por sistema pneumático; os
movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendelemburg e
trendelemburg reverso e rodas, estes acionados eletricamente (com a
possibilidade de utilização de controle remoto); Sistema de freio; elevação e
descida; seção de pernas bipartidas; colchoes partidos confeccionados em
poliuretano em espuma de PU de alta densidade ou outro material de qualidade
tecnicamente comprovada. Carga máxima de segurança entre 200 e 300 kg;
Equipada com os seguintes acessorios: - 01 Arco de narcose em aço inoxidável; -
01 par de suporte para braços em aço inoxidável revestido em espuma com fixador
aço inoxidável; 01 par de ombreiras em aço inoxidável revestido em espuma, 01
par de porta-coxas em aço inoxidável revestido em espuma com movimentos
circulares e haste de fixação em aço inoxidável e 02 suportes de soros nas
laterais; - 01 kit de ortopedia para aplicacoes em procedimentos cirurgicos de:
braço e antebraco, cirurgia unilateral e bilateral de quadril, cirurgia de femur e tibia,
artroplastia total do quadril , artroscopia e tração de membros superiores e
inferiores. Dimensoes minimas de: comprimento do leito 1900 mm; Largura minima
do leito 500mm; Altura minima do leito (com colchao 700mm) Altura
maxima/mínima com colchao 1000mm; O equipamento devera possuir Registro no
Ministerio da Saude/ ANVISA; Devera ser apresentado o certificado de
conformidade dos equipamentos com as normas NBRIEC 60601-1 e NBR-IEC
60601-2-46, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; O fornecedor devera ceder as
Licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso.
Mesa Clinica I 2EQ088
Armação em tubo quadrado 25 x 25 x 1,2mm. Armário construído em chapa de aço
0,75mm com 3 gavetas  e 2 portas. Equipada com gavetas e leito em 2 peças
articuladas para exame clinico.Estofado revestido em courvim. Tratamento
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-
poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.
Puxadores cromados. Pés com  ponteiras. Dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,87m.
Mesa Clinica II 3EQ089
Mesa clinica construído em estrutura tubular, acabamento com pintura eletrostática
a pó; leito confeccionado em aço; estofado de espuma de alta densidade revestido
em courvim com regulagem de cabeceira, através de cremalheira, na cor gelo; pés
protegidos com ponteiras de borracha ou PVC; dimensões aproximadas (m): 1,85 x
0,60 x 080;

EQ090 Mesa CME  em aço inox AISI 304. 7



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

48

Id. Descritivo / Especificação Qde
Mesa totalmente fabricada em aço inox AISI 304. Tampo em espessura de chapa
1.2mm e estrutura em tubos de 1 e 1/4 " com contraventamento de 1". Largura de
800 mm, comprimento. 2000mm e altura 750mm. Dotada de rodízios de 3" co
sistema de travamento ou freio.
Mesa de cabeceira e refeição (acoplados) 399EQ091
mesa de cabeceira acoplada a mesa de refeição em poliuretano injetado;  altura
regulável em cinco posições, através de pino de trava. Com prateleira interna e
quatro rodízios de 2 polegadas. Pintura em esmalte poliuretano de alta resistência,
e tratamento químico antiferrugem.
Mesa de Mayo 16EQ092
Mesa, de Mayo, estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável,
AISI 304, altura regulável por rosetas com 3 pés, 3 rodízios giratórios de 2",
acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5cm, altura
máxima de 1,25m e mínima de 0,87m.
Mesa de refeição simples 15EQ093
Mesa de refeição simples com estrutura em tubos de aço; Acabamento: pintura em
epóxi, após tratamento antiferruginoso na cor a ser definida pela unidade; Coluna
telescópica em tubo quadrado de aço altura regulável, por manivela lateral injetada
em nylon; 2 rodízios de 2" e 2 ponteiras de borracha ou PVC; Tampo em madeira,
revestido em melamina na cor a ser definida pela unidade (80 x 35 cm);
Dimensões aproximadas: 50 x 70 cm (base); altura: 90 cm mínima - 120 cm
máxima.
Mesa para exame divã clínico 15EQ094
Estrutura tubular reforçada confeccionada em aço com acabamento em pintura
eletrostática a pó. Possui armário 01 porta com prateleira interna e 03 gavetas
confeccionadas em MDF com revestimento em laminado plástico (fórmica) tipo
fórmica. Leito com cabeceira regulável por sistema de cremalheiras, estofado com
revestimento em courvim. Acessório Opcional: Suporte para rolo de papel.
Dimensões úteis do leito: Largura: 0,55 m x Comprimento: 1,90 m x Altura: 0,85 m
Mesa para necrópsia inox 4EQ095
Estrutura e acabamento totalmente em aço inoxdável AISI-304 com bordas
arredondadas; Tampo rebaixado com desnível para escoamento de líquidos; Cuba
interligada à ralo com sistema para evitar entupimentos; Torneira de fechamento
rápido para água fria; Ducha com mangueira flexível e suporte; Altura aproximada
90 cm; Conexões água e esgoto: necessárias
Microscópio cirúrgico 3EQ096
Especificação 28
Monitor analisador de gases 18EQ097
Especificação 29
Monitor de transporte 8EQ098
Especificação 30
Monitor multiparametrico tipo I - PNI e SPO2 2EQ099
Especificação 31
Monitor multiparametro - tipo II - ECG, SPO2, Temp, Resp, PNI 13EQ100
Especificação 32
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Monitor multiparametro - tipo III - ECG, SPO2, Temp, Resp, 2*PI, PNI 60EQ101
Especificação 33
Monitor multiparametro tipo IV - ECG, SPO2, Temp, Resp, 4*PI, PNI 49EQ102
Especificação 34
Monitor multiparametro tipo V - ECG, SPO2, Temp, Resp, 4*PI, PNI, Debito
cardíaco

26EQ103

Especificação 35
Negatoscópio 2 corpos de parede 18EQ104
Negatoscopio para fixação em parede com2 corpos; Estrutura em aço tratado com
acabamento pintado, frente em acrílico translúcido branco leitoso e canaletas em
aço inox para fixação de filmes radiográficos; Iluminação - Potência de 30 watts,
por corpo, e reator de partida rápida; Acendimento independente para cada corpo;
Alimentação Alimentação elétrica: 127 ou 220 V/ 60 Hz; Compatível em tensão e
plugue com o local de instalação; Deverá possuir aterramento das partes
acessíveis ao operador; Dimensões aproximadas (largura x profundidade x altura)
70 x 10 x 50 cm.
Negatoscópio, 1 corpo, de parede 9EQ105
Negatoscópio para fixação em parede; Estrutura Em aço tratado com acabamento
pintado; Frente em acrílico translúcido branco leitoso e canaletas em aço inox para
fixação de filmes radiográficos; Iluminação Potência de 30 watts e reator de partida
rápida; Alimentação elétrica: 127 ou 220 V/ 60 Hz; Compatível em tensão e plugue
com o local de instalação; Deverá possuir  aterramento das partes acessíveis ao
operador; Dimensões aproximadas (largura x profundidade x altura).  
Oftalmoscópio 23EQ106
Oftalmoscopio, direto, conjunto para diagnostico, constando de no minimo as
seguintes caracteristicas: disco de abertura com no minimo seis posições e 20
lentes de focalizacao com uma faixa de -25 a +40 dioptrias, no minimo;filtros para
reduçãode reflexos da cornea, controle manual de iluminação; Possuir iluminação
halogena e dispositivo protetor contra infiltracao de poeira e mostrador iluminado.
Alimentacao por bateria interna recarregavel ou pilhas.
Acessorios basicos: Carregador de baterias (se for o caso do equipamento
ofertado) que funcione em 127/220 volts; 50/60 Hz; Acompanha todo o conjunto
um estojo tipo maleta para transporte e 04 (quatro) lampadas extras.
Otoscópio 8EQ107
Otoscópio, com cabo em aco inoxidavel, para pilhas medias recarregaveis,
cabeçote para especulos com lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e
encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e movel, 5
especulos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizaveis e em diferentes
calibres, acompanha lampada e visor sobressalente, e especulos descartaveis nas
seguintes quantidades e medidas : 5 especulos de 2 mm de diametro externo, 5
especulos de 3 mm de diametro externo, 3 especulos de 4 mm de diametro
externo, 3, especulos de 5 mm de diametro externo, bolsa para
acondicionamento,Acompanha base carregador de baterias com alimentacao
eletrica bivolts (127 e 220V); 50/60 Hz.

EQ108 Pipetas automáticas 2
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Id. Descritivo / Especificação Qde
Micropipeta automática multicanal, com 12 canais de volume digitais, com ejetor
automático de ponteiras, visor e selecionador de volume, capacidade de 200 a
1000 mcl, especificações complementares: exatidão superior a 1,5 %,
sensibilidade: 5,0 mcl, acompanha kit de calibração
Poltrona reclinável, com descansa pés 380EQ109
Para acomodação de pacientes durante procedimentos médicos; Estrutura: Base
em tubos de aço com tratamento antiferruginoso, 50 x30 x1,5 mm, revestida  com
material termoplástico de alta resistência; Montada sobre quatro rodízios de 75 mm
de Ø com trava; Capacidade de carga: 120 kg; Poltrona, encosto e apoio das
pernas e braços estofados com espuma densidade 33 com revestimento em vinil;
Movimentos: do encosto e pés, independentes com acionamento através de
pistões a gás; Com braços móveis para facilitar acesso; Acompanha: Suporte de
soro e bandeja acoplada para refeição de paciente; Dimensões aproximadas: 60 x
190 x 60/74 cm (largura x profundidade x altura mim/max.).
Reanimador pulmonar manual 171EQ110
Tipo ambú; Para enfermarias, UTI e PS; Com capacidade de balão de 1.000 ml;
Matéria prima: Silicone resistente a desinfecção por agentes químicos; Balão auto-
inflável, maleável; Válvula de entrada de oxigênio com concentração de 45% até
100% de O2; Válvula de segurança com limite de pressão em 40 cm/H2O;
Reservatório auxiliar com extensão plástica; Máscaras em silicone transparente
tamanho adulto; Acondicionamento: em bolsa plástica com fecho de zíper.
Refletor parabólico em tripé de Luz Fria 30EQ111
Refletor parabólico em tripé de Luz Fria.  Capacidade para lâmpada incandescente
de 100 watts ou mais; Estrutura: base em tripé de ferro fundido; Acabamento: base
e coluna pintura em epoxi, após tratamento antiferruginoso na cor a ser definida
pela unidade; Altura regulável de 120 a 160 cm; Movimentos parabólicos; Haste
flexível  tromada com soquete de rosca; Cabo de alimentação com 200 cm de
comprimento (mínimo) e tomada bifásica; Alimentação: 110 e 220 V. Plugue
conforme local de instalação e bateria recarregável.
Refrigerador 280L 15EQ112
Doméstico, vertical, duplex; Capacidade total (bruta) 280 litros; Cor branca;
Lâmpada para iluminação interna; Congelador tipo freezer e frost free; Controle de
temperatura; Pés reguláveis; Porta aproveitável e prateleiras removíveis;
Alimentação: conforme local de instalação. Dimensões aproximadas: 75 x 60 x 160
cm (largura x profundidade x altura).
Refrigerador 80 l 1EQ113
Refrigerador 80l tipo Frigobar
Refrigerador Domestico 1EQ114
Refrigerador doméstico,para guarda de reagentes, modelo duplex, Frost Free,
capacidade mínima liquida de armazenamento 400 litros, na cor branca, contendo:
controle independente de temperatura freezer/refrigerador, painel digital externo e,
interno termostato, manual, divisória vertical, porta latas, ovos e gavetão e bandeja
de café da manha removíveis, congelamento rápido, gelo fácil, descongelamento
automático, iluminação interna, air flow system, base contendo pés niveladores e
rodízio traseiros, sem CFC, na voltagem 127 v,

EQ115 Relogio de parede 200
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Relógios de parede analógico; Uma face com 26 cm de diâmetro; Caixa de
alumínio laqueada; Com aro cromado; Vidro de proteção; Relógio de horas,
minutos e segundos; Alimentação: 1 pilha pequena.
Relogio Marcador de Tempo 2EQ116
Relógio multitimer com capacidade para 25 analises simultâneas e funcionamento
em Bivolt (127/220) volts; contendo 25 pinos marcadores numerados de 1 a 5 e em
grupos de diferentes cores; graduação de minutos e temporização máxima de 2
horas; mostrador disco marcador em acrílico; com alarme visual e sonoro.
Secadora de Traquéia 2EQ117
Especificação 36
Seladora de tubos de bolsas 1EQ118
Com alimentação elétrica, de bancada, com indicação de datas de validade e
fabricação do lote, para tubos de PVC de bolsa plástica para coleta de sangue por
radiofreqüência, controlada por sistema auto ajustável durante processo; deve
acompanhar fixador de tubo automático; deve possuir detector de sobrecarga e de
identificação de irregularidade na solda do tubo, deve indicar a espessura da solda,
o cabeçote da solda deve ser removível permitindo selagem alternada de
diferentes diâmetros de tubos de 3 a 9 cm no mínimo. Conector para acoplamento
do alicate do selador manual, alimentação elétrica de 127ou 220 volts/. Devera ser
apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas
NBR-IEC 60601-1;no caso dos equipamentos importados, devera ser apresentado
um certificado de boas praticas equivalente do pais de origem, desde que
traduzido para a língua portuguesa. O fornecedor devera ceder às licenças dos
softwares instalados no equipamento, se for caso.
Seladora para papel grau cirúrgicio 4EQ119
Seladora para papel grau cirúrgico Tipo Automática, com pedal.  Finalidade: para
selagem de embalagem de grau cirúrgico em central de material; Estrutura - em
aço com tratamento antiferruginoso; Acabamento com pintura termo-resistente e
painel em aço inoxidável AISI-304; Largura da embalagem 40 cm; Recursos:
Controle de temperatura, Calor nas duas faces da embalagem; Acessórios 1 rolo
de papel grau cirúrgico (40 x 100 m), em conformidade com NBR 14990-1 e
14990-5; Alimentação 220 volts - 60 Hertz; Dimensões aproximadas (largura x
profundidade x altura) 40 x 35 x 20 cm
Serra sagital 4EQ120
Especificação 37
Sistema de armazenamento de material esterilizado 1EQ121
Sistema de armazenamento de material esterilizado composto por 10 estantes
deslizantes  com acionamento mecânico em aço inoxidável AISI 304. Cada estante
deverá ser dotada com  6 prateleiras reguláveis e deslizantes . com medidas
aproximada de cada módulo de estante: Altura. 170 cm, Largura. 100cm,
Profundidade. 55cm 
Sistema hipo e hiper termia 7EQ122
Especificação 38

EQ123 Suporte de soro com rodízios 574



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

52
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Estrutura tubular em aço inoxidável AISI-304 de 1" de Ø x 1,20 mm de espessura.
Solda tipo Tig/Mig; Com anel de regulagem de altura; Haste em aço inoxidável
AISI-304 de 3/4"; 4 ganchos de aço inoxidável AISI-304 trefilado de 1/4" de Ø na
extremidade superior; Base de ferro com 5 rodízios de 2", revestida em material
termoplástico de alta resistência; Dimensões aproximadas: 150 / 240 cm (altura
mínima / altura máxima).
Termodesinfectora de barreira 3EQ124
Especificação 39
Torniquete pneumático 4EQ125
Torniquete Pneumático: Unidade leve e de baixo custo, Conexão direta ou por
extensão em posto de ar comprimido medicinal, Pressão de entrada de 2 a 8
kgf/cm2, Auto correção do fluxo e pressão (mantém a pressão constante na
braçadeira, inclusive se houver pequenos furos ), Manômetro indicando a pressão
exata existente no manguito, Pressão limitada a no máximo 700 mmHg
Regulagem de pressão de 0 a 600 mmHg através de knob giratório, Uma ou duas
conexões para manguito com engate rápido ou rosca, Desejável que tenha fixação
em suporte de soro, Comando para esvaziamento de fácil acionamento, Estrutura
metálica com pintura eletrostática de alta resistência, Acessórios que devem
acompanhar o equipamento : 02 braçadeiras com manguito para membro inferior
adulto, 02 braçadeiras com manguito para membro superior adulto, 02 braçadeiras
com manguito para membro inferior infantil, 02 braçadeiras com manguito para
membro superior infantil
Ultrassom doppler vascular – Neurocirurgia 1EQ126
Especificação 40
Vacuometro com frasco coletor 497EQ127
vacuómetro com corpo construido em metal cromado, botão de controle de
aspiração; com frasco coletor de 500 ml graduado e  inquebrável
Válvula redutora de ar comprimento.- parede 188EQ128
Valvula redutora para rede canalizada de ar comprimido, corpo em metal cromado,
dispoe de manometro de pressão com escala de 0 a 10 KGF\CM2, rosca padrão
de entrada 9\16" x 18 fios; reduz a pressão de rede para 3,5KGF\cm2
Válvula redutora de O2 – cilindro 65EQ129
regulador de pressão para cilindro com fluxometro de 0 a 15L\min para oxigenio;
pressão de entrada 300KGF\cm2; pressão de saida 3,5 KGF cm2; corpo em metal
cromado.
Válvula redutora de O2 – parede 180EQ130
Valvula redutora para rede canalizada de oxigenio, corpo em metal cromado,
dispoe de manometro de pressão com escala de 0 a 10 KGF\CM2, rosca padrão
de entrada 9\16" x 18 fios; reduz a pressão de rede  para 3,5KGF\cm2
Válvula redutora de oxido nitroso N2O 24EQ131
valvula redutora para rede de oxido nitroso, com corpo em metal cromado,
manometro de pressão com escala de 0 a 30 KG\cm2.
Ventilador 76EQ132
Especificação 41
Ventilador de transporte 4EQ133
Especificação 42



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

53

Id. Descritivo / Especificação Qde
Video Broncoscópio 1EQ134
Especificação 43
Video laparoscópio 4EQ135
Especificação 44
Decibelímetro 1EQ136
Conforme instruções e especificação apresentadas no item 5.4 do Anexo 5.

4.2 Especificações Técnicas Complementares

Especificação 01 -  Aparelho de anestesia de alta complexidade

Equipamento microprocessado composto por estação de trabalho de anestesia,

ventilador incorporado, rotâmetro, sistema de vaporizador, Absorvedor de CO2 e

Filtro Valvular.

Aplicação básica:

Equipamento capacitado para diversas modalidades de anestesia inalatória,

inclusive utilizando baixo fluxo, permitindo utilização em pacientes prematuros,

pediátricos, adultos e portadores de obesidade mórbida.

Acessórios:

• Circuitos respiratórios:

• Deverão ser fornecidos dois circuitos respiratórios completos, autoclaváveis,

para cada tipo de paciente: adulto, pediátrico e  neonatal;

• Máscaras, traquéias, balão (baraka) autoclaváveis para cada tipo de paciente:

adulto, pediátrico e  neonatal;

• Mangueiras de O2, N2O e ar comprimido;

• Válvulas reguladoras de pressão para cada gás para conexão no ponto de

parede;
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• Todos os acessórios indispensáveis para o pleno funcionamento do

equipamento.

• Pelo menos dois vaporizadores calibrados: um para Isoflorano e um para

Servoflurano;

Normalização

• Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, NBRIEC60601-

1-2 e NBR 60601 - 2 - 13 emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO

(Documento deverá ser entregue na apresentação da proposta).

Estação de trabalho de anestesia:

• Estação de trabalho montada sobre rodízios, estrutura modular para acomodar

respirador, rotâmetro, sistema de vaporizador e suporte/bandeja para monitores

paramétricos

• Equipado com, no mínimo, 02 gavetas;

• Rodízios com sistema de trava;

• Entrada para conexão de cilindros de oxigênio.

• Manômetros para monitorização das pressões dos gases.

Rotâmetro:

• Rotâmetro composto por fluxômetros mecânicos ou eletrônicos.

•  Com funções de monitoração para escalas de alto e baixo fluxo, para

administração de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido;

• Bloco de rotâmetro para mistura gasosa de O2 e N2O com dispositivo de

segurança de pressão – fluxo de N2O subordinado ao de O2;

• Dispositivo de segurança para controle da mistura gasosa de O2 e N2O com

concentração mínima de 25% de O2 na mistura O2/N2O;

• Válvula para fluxo direto de O2;
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• Tubulações internas com cores padronizadas e diâmetros diferenciados para

cada gás;

• Alarme áudio visual para falha no fornecimento dos gases;

Sistema de Vaporizador:

• Sistema capaz de manter conectados simultaneamente à estação de trabalho, no

mínimo, dois vaporizadores calibrados.

• Com dispositivo de segurança para evitar o fornecimento de múltiplos agentes

simultaneamente;

• O sistema deve ser capaz de operar com os seguintes agentes anestésicos, no

mínimo: Isoflurano, Sevoflurano, Halotano, Enflurano e Desflurano;

• Os reservatórios para agente anestésico deverão possuir escala graduada,

dispositivo de abastecimento, drenagem e instalação sem necessidade de uso de

ferramentas;

• Sistema de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão,

mantendo a concentração constante.

Ventilador eletrônico:

• Ventilador com uso de sistema de fole ou pistão eletrônico, apto a ventilar

pacientes conforme a descrição em “aplicação básica” desta especificação;

• Ventilação à volume e pressão, no mínimo;

• Modos mínimos de ventilação: espontânea, controlada, SIMV;

• Parâmetros mínimos:

- Volume corrente;

- Freqüência respiratória;

- Relação I:E;

- Leitura de O2 por célula galvânica incorporada ao equipamento de anestesia;

- Leitura de fluxo por meio de sensor incorporado ao equipamento de

anestesia;

• Curvas gráficas mínimas: pressão x tempo;

• Alarme áudio visual:
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- Alta pressão endotraqueal;

- Desconexão do sistema primário;

- Indicação de falha ou falta de alimentação de energia elétrica;

Absorvedor de CO2 e Filtro valvular:

• Canister;

• Válvula inspiratória e válvula expiratória transparentes para verificação visual de

funcionamento;

• Válvula de alívio;

• Capacidade mínima do absorvedor de CO2: 800grs ou 900ml.

Alimentação Elétrica

• Alimentação 127/220V – 60 Hz;

• Cabo de alimentação com três pinos: fase, neutro e terra. Comprimento mínimo

de 2 (dois) metros.

• Sistema de bateria com capacidade para no mínimo 100 minutos em modo de

ventilação (autonomia citada em manual cadastrado na ANVISA);

Especificação 02 -  Aparelho de anestesia de média complexidade

Equipamento microprocessado composto por estação de trabalho de anestesia,

ventilador incorporado, rotâmetro, sistema de vaporizador, Absorvedor de CO2 e

Filtro Valvular.

Aplicação básica:

Equipamento capacitado para diversas modalidades de anestesia inalatória,

inclusive utilizando baixo fluxo, permitindo utilização em pacientes prematuros,

pediátricos, adultos e portadores de obesidade mórbida.

Acessórios:
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• Deverão ser fornecidos dois circuitos respiratórios completos, autoclaváveis,

para cada tipo de paciente: adulto, pediátrico e  neonatal;

• Máscaras, traquéias, balão (baraka) autoclaváveis para cada tipo de paciente:

adulto, pediátrico e  neonatal;

• Mangueiras de O2, N2O e ar comprimido;

• Válvulas reguladoras de pressão para cada gás para conexão no ponto de

parede;

• Todos os acessórios indispensáveis para o pleno funcionamento do

equipamento.

• Pelo menos dois vaporizadores calibrados: um para Isoflorano e um para

Servoflurano;

Normalização

• Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1,

NBRIEC60601-1-2 e NBR 60601 - 2 - 13 emitidos por laboratório credenciado

pelo INMETRO (Documento deverá ser entregue na apresentação da

proposta).

Estação de trabalho de anestesia:

• Estação de trabalho montada sobre rodízios, estrutura modular para

acomodar respirador, rotâmetro, sistema de vaporizador e suporte/bandeja

para monitores paramétricos

• Equipado com, no mínimo, 02 gavetas;

• Rodízios com sistema de trava;

• Entrada para conexão de cilindros de oxigênio.

• Manômetros para monitorização das pressões dos gases.

Rotâmetro:

• Rotâmetro composto por fluxômetros mecânicos ou eletrônicos.
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• Com funções de monitoração para escalas de alto e baixo fluxo, para

administração de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido;

• Bloco de rotâmetro para mistura gasosa de O2 e N2O com dispositivo de

segurança de pressão – fluxo de N2O subordinado ao de O2;

• Dispositivo de segurança para controle da mistura gasosa de O2 e N2O com

concentração mínima de 25% de O2 na mistura O2/N2O;

• Válvula para fluxo direto de O2;

• Tubulações internas com cores padronizadas e diâmetros diferenciados para

cada gás;

• Alarme áudio visual para falha no fornecimento dos gases;

Sistema de Vaporizador:

• Sistema capaz de manter conectados simultaneamente à estação de trabalho,

no mínimo, dois vaporizadores calibrados ou vaporizador eletrônico multi-

agente.

• Com dispositivo de segurança para evitar o fornecimento de múltiplos agentes

simultaneamente;

• O sistema deve ser capaz de operar com os seguintes agentes anestésicos,

no mínimo: Isoflurano, Sevoflurano, Halotano, Enflurano e Desflurano;

• Os reservatórios para agente anestésico deverão possuir escala graduada,

dispositivo de abastecimento , drenagem e instalação sem necessidade de

uso de ferramentas;

• Sistema de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão,

mantendo a concentração constante.

Ventilador eletrônico:

• Ventilador com uso de sistema de fole ou pistão eletrônico, apto a ventilar

pacientes conforme a descrição em “aplicação básica” desta especificação;

• Ventilação à volume e pressão, no mínimo;

• Modos mínimos de ventilação: espontânea, controlada, SIMV;
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• Parâmetros mínimos:

o Volume corrente;

o Freqüência respiratória;

o Relação I:E;

• Curvas gráficas mínimas: pressão x tempo;

• Alarme áudio visual:

o Alta pressão endotraqueal;

o Desconexão do sistema primário;

o Indicação de falha ou falta de alimentação de energia elétrica;

Absorvedor de CO2 e Filtro valvular:

• Canister;

• Válvula inspiratória e válvula expiratória;

• Válvula de alívio;

• Capacidade mínima do absorvedor de CO2: 800grs ou 900ml.

Alimentação Elétrica

• Alimentação 127/220V – 60 Hz;

• Cabo de alimentação com três pinos: fase, neutro e terra. Comprimento

mínimo de 2 (dois) metros.

• Sistema de bateria com capacidade para no mínimo 50 minutos em modo de

ventilação (autonomia citada em manual cadastrado na ANVISA);

Especificação 03 -  Arco Cirúrgico Móvel

Equipamento de raios-x tipo arco C, com emissão de radiações ionizantes do tipo

Raios –X capacitado para Radiografia e Fluoroscopia, composto por Arco –C

montado sobre rodízios, Gerador  de Raios-X, Tubo de Raios-X, Colimador, Unidade

de comando, Intensificador  de imagem e Sistema de TV com suporte móvel, com

subtração digital de imagens.
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Aplicação básica:

Aplicações gerais em Centro Cirúrgico, cirurgia vascular, ortopédica e exames de

angiografia, com possibilidade de fluoroscopia pulsada e contínua e modo de

radiografia direta digital.

Características gerais

• Estrutura sobre rodízios com sistema de frenagem e pintura eletrostática anti-

corrosiva;

• Capacidade de congelamento da última imagem;

• Buffer de memoria de no mínimo 3 imagens;

• Rotação e inversão de imagem e filtro de ruídos dinâmico para correção de

artefatos;

• Cabo disparador com comprimento mínimo de 2 ( dois) metros;

• Cabo de alimentação para rede elétrica;

• Porta chassis removíveis para chassis de dimensões mínimas de (24x30)cm;

• Sistema DICOM “Storage” e “Print” (armazenamento e impressão);

• O equipamento deve ser provido de dispositivo (ex: acumuladores

capacitivos) de modo que permita que o equipamento seja utilizado em

tomadas de uso comuns;

• Armazenamento e visualização de Cine-loop digital;

• O equipamento não deve apresentar sistema motorizado para execução de

deslocamento e locomoção, bem como, dependência de baterias para tal

evento.

Segurança:

• Proteção térmica e de sobre-corrente para o tubo de Raios-X;

• Bloqueio do disparo para valores programados que excedem a potência do

tubo.

Acessórios
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• 01 (um) Programa (Software) de subtração digital de imagens em tempo real

e “Roadmapping” (Visualização e quantificação de lesões vasculares);

• 01 (um) Par de protetores (tubo Raios-X / Intensificador) esterilizáveis para o

equipamento;

• “01 (um) Suporte com capacidade para dois monitores de 16” com rodízios

para locomoção dos equipamentos;

• 01 (uma) Vídeo Printer, para impressão de imagens de vídeo;

• 01 (um) HD com capacidade mínima de armazenamento de 5000 imagens;

• 01 (um) Gravador de CD com capacidade para armazenar imagens estáticas

e dinâmicas, em formato DICOM;

• Porta USB para exportação de imagens estáticas;

• 01 (um) teclado alfanumérico para inclusão de números e textos.

Normalização

• Certificado de registro no Ministério da Saúde.

Gerador de Raios – X

• Tipo alta freqüência, com controle microprocessado;

• Tensão de saída com faixa mínima: 40 a 105 (quarenta a cento e cinco) KV;

• Corrente x tempo de saída mínima de 80 (oitenta) mAs para o modo

radiografia;

• Corrente de no mínimo de 5 (cinco) mA para o modo fluoroscopia;

• Compensação automática das flutuações da rede elétrica;

• Alimentação elétrica em 220 VAC – 60 Hz.

Comando

• Ajuste de KV, mA, mAs, tempo;

• Seleção do tamanho do campo do intensificador de imagens;

• Seleção de fluoroscopia: pulsada, contínua e manual;

• Aquisição simples e seqüencial de imagens;
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• Ajuste de modo radiográfico ou fluoroscopia.

Indicativos visuais

• Valor selecionado para mA;

• Valor selecionado para KV;

• Valor selecionado mAs (corrente x tempo);

• Tempo de fluoroscopia;

• Equipamento em operação.

Tubo de Raio-X

• Anodo giratório ou fixo;

• Com foco duplo ou único com no máximo 0,6 mm;

• Com controle automático;

• Potência, corrente e capacidade térmica de aquecimento/ resfriamento

compatíveis com o gerado de raios-x.

Intensificador de imagem

• “Intensificador com campo duplo ou triplo, sendo o maior, com dimensão

mínima de 12” (doze polegadas).

Câmara de Vídeo

• Câmara do tipo CCD;

• Resolução mínima de 1024 X 1024 pixels.

Monitor de Vídeo

• “02 (dois) monitores de dimensão mínima de 16” (dezesseis polegadas);

• alta definição e resolução mínima de 1024 X 700 pixels;

• monitorização simultânea da imagem congelada e tempo real.

Características do Arco C
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• Abertura mínima de 60 cm (sessenta centímetros);

• Profundidade mínima de 60 cm (sessenta centímetros);

• Deslocamento horizontal mínimo de 20 cm (vinte centímetros);

• Deslocamento vertical: 40 cm (quarenta centímetros);

• Rotação orbital mínima: 100º (cem graus);

• Rotação pivotante mínima: 360º (trezentos e sessenta graus).

Especificação 04 -  Autoclave hospitalar horizontal, elétrica, com

capacidade mìnimade 500 litros

Autoclave horizontal, com comando microprocessado, com câmara dupla em aço

inoxidável, com remoção de ar por bomba de vácuo, elétrica, com gerador de vapor

incorporado, capacidade aproximada de 500 litros.

Aplicação Básica:

Esterilização de material poroso, líquidos, instrumentais empacotados ou não.

Sistema de Segurança:

• Válvulas de segurança em aço inoxidável ajustada e lacrada, com alavanca e

com acionamento por gatilho, para as Câmaras da Autoclave (Interna e

Externa) e Gerador de Vapor.

• O comando da Autoclave deverá proporcionar as seguintes condições

mínimas de segurança:

a. Não haverá partida do ciclo ou entrada de vapor na câmara interna,

caso a porta não esteja totalmente fechada.

b. Impossibilidade de abertura da porta, após o início do ciclo.

c. Impossibilidade de abertura da porta, quando a câmara interna

estiver pressurizada.

d. A fase de esterilização iniciará, automaticamente, somente quando a

câmara externa estiver com o valor programado de pressão,

conforme temperatura de trabalho do ciclo selecionado.
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e. Indicação na tela de falha, registro impresso da mesma e alarme

luminoso e sonoro de pane no processo de esterilização.

f.   O equipamento deverá possuir dispositivo (botão) de emergência para

bloqueio de todas as funções;

Acessórios para Três Unidades de Esterilização:

• Rack para acomodação da carga dentro da câmara de esterilização,

construído em aço inoxidável AISI-316 ou qualidade superior, com

acabamento sanitário.

04 (quatro) unidades.

• Carros para transporte do rack, construído em aço inoxidável AISI-316 ou

qualidade superior com acabamento padrão sanitário, com puxador e quatro

rodízios (02 giratórios e 02 fixos),

04 (quatro) unidades.

• Cestos aramados em aço inoxidável em AISI 316.

Quantidade necessária que permita realização de dois carregamentos

completos de acordo com a capacidade de carga do equipamento.

• Sistema Purificador de água por Osmose Reversa com características mínima

a apresentar:

a. Produção compatível com o consumo da autoclave;

b. Reservatório com sistema de controle de nível;

c. Pré - filtro para sedimentos;

d. Filtro de carvão ativado;

e. Pós – Filtro

f. Membranas de Osmose Reversa;

g. Sistema automático de funcionamento;

h. Sistema automático de proteção contra falta de água;

• Impressora para registro de:

a) Tempos de operação;

b) Ciclos;

c) Fases do ciclo;
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d) Temperaturas;

e) Pressões;

f) Data e hora;

g) Falhas no processo;

h) Interrupção do ciclo.

• Compressor com capacidade para atender a demanda de ar comprimido da

Autoclave.

Normalização:

• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde.

• Deverão ser apresentados os certificados de calibração das válvulas de

segurança, manômetros e manovacuômetros.

• Após a instalação a empresa deverá realizar a qualificação térmica do

equipamento, com apresentação do Laudo Técnico.

• As autoclaves deverão atender as seguintes normas:

a. Esterilização de produtos hospitalares - Requisitos para a validação e

controle de rotina – Esterilização por calor úmido NBR ISO 11134

b. Esterilização - Esterilizador a vapor - Esterilizadores grandes -

Requisitos NBR 11816.

Corpo:

• Construída com câmara dupla:

a. Câmara interna em aço inoxidável AISI-316L ou qualidade superior;

b. Câmara externa em aço inoxidável AISI-316L ou qualidade superior.

• O isolamento térmico poderá ser entregue em fibra mineral, lã de rocha ou de

vidro e revestimento externo em toda sua extensão em aço inoxidável.

• Superfície da câmara interna com polimento tipo padrão sanitário.

• Câmara interna com uma entrada independente, que permita o alojamento de

sensores para o processo de qualificação térmica e validação de ciclos.

• Tubulações e Conexões em aço inoxidável AISI 316L ou qualidade superior.
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Porta:

• O equipamento deverá possuir uma porta, tipo guilhotina, com abertura e

fechamento por sistema de elevação vertical, com acionamento motorizado

ou manual, e com travamento automático.

• A porta deverá ser construída com:

a. Paredes externas em aço inoxidável AISI-304 ou qualidade superior;

b. Paredes internas em aço inoxidável AISI-316L ou qualidade superior.

c. O sistema de vedação da porta deverá ser realizado através de

guarnição de silicone pressurizada por ar comprimido.

Sistema de geração de Vapor:

• Gerador de vapor, elétrico trifásico, montado dentro do gabinete da Autoclave.

• Abastecimento de água automático, através de bomba centrífuga.

• Resistências elétricas blindadas em aço inoxidável.

• Câmara em aço inoxidável AISI-316L ou qualidade superior, com polimento

tipo padrão sanitário.

• Equipado com manômetro e válvula de segurança em aço inoxidável ajustada

e lacrada com alavanca e com acionamento por gatilho.

• Equipamento construído conforme Norma do Ministério do Trabalho, NR-13.

Válvulas de Comando:

• Deverão ser independentes, de acionamento pneumático tipo pistão.

• Deverão possibilitar os seguintes sistemas de segurança:

a. Na falta de energia elétrica, fecha a entrada de vapor;

b. No excesso de pressão nas câmaras (interna e ou externa), fecha a

passagem de vapor.

Comando:

• Comando automático, microprocessado, com programação flexível, composto

de:

a. Unidade de controle microprocessada.
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b. Sistema de controle da pressão da câmara externa por transdutor de

pressão / PT 100.

c. Sistema de Controle de pressão da câmara Interna por

transdutor de pressão / PT 100.

• O Sistema de Indicação de temperatura da câmara interna deverá ser digital,

com indicação de temperatura em Graus Celsius.

• O comando deverá ser acionado por tela touch Screen, para visualização dos

parâmetros do ciclo a ser efetuado, da programação dos parâmetros do ciclo

a ser processado e da operação em processo.

• O comando deverá permitir as seguintes operações:

a. Escolha do ciclo de trabalho para esterilização de líquido,

instrumentais, borracha, tecido, teste de hermeticidade entre outros,

além de permitir o ajuste da temperatura de trabalho com faixa

mínima de abrangência variando de 121ºC á 134ºC e do tempo de

esterilização;

b. Programação mínima dos seguintes parâmetros dos ciclos de

esterilização (tempo de esterilização, temperatura de esterilização,

tempo de secagem);

c. Programa para Bowie & Dick;

d. Dispositivo para disparar o ciclo;

e. Programa para Líquidos;

f.     Programa para teste de hermeticidade.

• O comando deverá ter pelo menos as seguintes indicações luminosas e

sonoras:

a. Indicação luminosa de equipamento em operação.

b. Indicação luminosa e sonora de fim do ciclo.

c. Indicação luminosa e sonora de falha no sistema.

Tipos de Ciclo:
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• Ciclos de esterilização para usos gerais, recomendados, especialmente para

materiais têxteis ou outros materiais com pontos críticos de penetração de

vapor.

• Ciclo com parâmetros programáveis, com temperaturas de 121º e 134ºC.

• Ciclo para verificação da hermeticidade do sistema.

• O ciclo disponibilizado em memória deverá possuir as seguintes

características funcionais:

a. Remoção de ar, pulsante:

• 1º Pulso de Vácuo.

• 1ª Entrada de vapor.

• 2º Pulso de Vácuo.

• 2ª Entrada de vapor.

• 3º Pulso de Vácuo.

b. Esterilização:

• Entrada de vapor para esterilização.

• Exposição ao vapor.

• Descarga rápida para secagem.

c. Secagem.

• Pulso de vácuo

d. Aeração com ar estéril.

e. Final do ciclo.

Sistema de Vácuo:

• Bomba de vácuo, com selo de anel líquido (água), montada dentro do

gabinete da Autoclave.

• Capacidade para atingir no mínimo 55mmhg de pressão de vácuo, com

temperatura da água a 25ºC.
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Especificação 05 -  BIPAP

Equipamento de ventilação e suporte respiratório para uso hospitalar e de

“homecare”, não invasivo, com atividade em dois níveis positivos de pressão durante

o uso (Bilevel), sendo um na fase inspiratória e outro na fase expiratória.  É

composto basicamente por Bipap e acessórios.

Aplicação básica:

Este equipamento é utilizado em pacientes adulto/pediátrico que necessitam de

ventilação contínua positiva não invasiva para tratamento de apnéia obstrutiva e

insuficiência respiratória e invasiva para pacientes traqueostomizados.

Aspectos gerais:

• Com turbina interna para geração de pressão positiva;

• Portátil e com peso máximo de 5 Kg;

• Modos de ventilação mínimos: CPAP, PSV, ASSISTIDA/CONTROLADA;

• Com alarmes sonoro/visual para circuito respiratório desconectado ou falha

elétrica;

• Controles das pressões de CPAP/EPAP/IPAP;

• Ajuste de todas as funções diretamente pelo painel frontal;

• Função de bloqueio do painel;

• Controles de “Rise Time” ajustável;

• Controle de freqüência de “Back-up” ajustável na faixa aproximada de 03 - 30

OU 40 BPM,

• Controle de Rampa de pressão ajustável na faixa aproximada de 5 - 30

MINUTOS,

• Sensibilidade inspiratória e expiratória ajustável;

• Capacidade de compensar vazamento automaticamente com o circuito aberto

de fluxo contínuo.

• Captação e filtração do ar ambiente por meio de filtro de ar substituível;
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• Operação do equipamento independente de fontes externas de ar comprimido

e oxigênio;

• Alimentado por cabo de força em rede elétrica 127/220 V 60 hz.

Acessórios, peças e material de consumo:

• Pelo menos 2 (dois) conjuntos de circuito respiratório com ramo respiratório

único em tubo flexível corrugado parte externa e liso na parte interna -

(traquéia) autoclavável ;

• Pelo menos 2 (duas) máscaras faciais e nasais dotadas de válvula expiratória

e suporte e cintas de fixação para paciente adulto e 2 (duas) máscaras faciais

e nasais dotadas de válvula expiratória e suporte de fixação para paciente

pediátrico. Máscaras autoclaváveis e totalmente desmontáveis;

• Um kit reserva de filtro de ar;

• Com duas válvulas expiratória para uso em pacientes  traqueostomizado

• Umidificador aquecido com jarra;

Normalização

• Deverá ser apresentado certificado de registro no Ministério da Saúde,

Deverá ser apresentado Certificado de conformidade com a norma NBR IEC

60601-1 ou equivalente de país de origem.

Especificação 06 -  Bisturi eletrônico 300 W

Bisturi eletrônico composto basicamente por controle microprocessado, gerador de

AF (Alta freqüência), sistema de segurança de contato, sistema de acionamento e

acessórios.

Aplicação básica:
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Equipamento médico destinado ao corte e coagulação de tecidos em procedimentos

cirúrgicos em geral, procedimentos neurológicos, ginecológicos, cardíacos,

ortopédicos, urológicos e plásticos.

Acessórios:

• 02 Canetas porta eletrodos monopolar com cabo de silicone autoclavável;

• 02 Canetas comando digital bipolar com cabo de silicone autoclavável;

• 02 Placas neutras de aço inox flexível (adulto e infantil) com cabo de silicone

autoclavável;

• 02 Jogos de eletrodos;

• 02 Pinças bipolares hemostáticas retas e isoladas com cabo de silicone

autoclavável;

• Um ou mais Pedais para possibilitar os acionamentos monopolar e bipolar

• Um carrinho com rodízios para suporte do equipamento e acessórios;

Normalização:

• Certificado de conformidade com as normas NBRIEC 60601-1, NBRIEC

60601-2-2 e, NBRIEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética)

Controle microprocessado:

• Sistema eletrônico supervisionado e controlado por microprocessador;

• Display com indicação numérica para as potências ajustadas de corte

(monopolar), coagulação (monopolar) e bipolar;

• Painel de ajuste de potência dotado de teclas do tipo membrana ou tela de

toque, com funções de incremento ou decremento individuais para, no

mínimo: corte, coagulação e bipolar;

• Teclas de membrana ou tela de toque para acionamento de funções do

gerador de AF;

• Capacidade de operar com placas adesivas e não-adesivas (aço inox);

• Guarda em memória interna dos valores ajustados de potência para o caso de

eventual falha no suprimento de energia elétrica;
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• Alarmes áudios-visuais para aplicação de alta freqüência, para falhas de

processamento e para detecção de anormalidade do sistema de segurança

de contato, no mínimo;

Gerador de AF:

• Gerador de AF dotado de saída de alta freqüência isolada da rede de

alimentação;

• Forma de onda de corte puro senoidal gerada por oscilação de um único

transistor para redução de harmônicas indesejáveis, sendo a potência

nominal determinada pelo fabricante definida com uso de resistência nominal

entre 200 e 500 ohms (citada em manual);

• Freqüência de operação do oscilador entre 350 e 500 kHz;

• Função de corte puro e blend;

• Função de coagulação para, no mínimo, fulguração e spray;

• Potência máxima ajustável de corte puro para a carga declarada pelo

fabricante de 300W, com CF (Creest Fator) entre 1 e 2;

• Potência máxima ajustável de coagulação para a carga declarada pelo

fabricante de 120W, com CF (Creest Fator) entre 14 e 15;

• Gerador dotado de duas saídas para conexão de canetas para uso em modo

monopolar e uma saída para o modo bipolar;

• Capacidade de suspender a geração de AF em resposta ao sistema de

segurança de contato ou em resposta ao controle microprocessado.

• Capacidade de suspender ou reduzir a geração de AF se o valor de potência

aplicado ao paciente não for coincidente ao valor ajustado – para tanto o

gerador deve possuir sensores de tensão e corrente internos;

Sistema de segurança de contato:

• Função de supervisão da qualidade de contato entre a placa de retorno e o fio

de retorno da mesma;

• Função de supervisão da qualidade de contato placa-paciente em placas

adesivas;
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• Função de cancelamento de operação do oscilador de AF em caso de baixa

impedância do paciente ou excesso de corrente aplicada;

Sistema de acionamento:

• Capacidade de atender a comando de corte/coagulação gerado por caneta ou

por pedal no modo monopolar;

• Capacidade de atender, no mínimo, ao comando de corte/coagulação gerado

por pedal no modo bipolar;

• Capacidade de atender a comandos individuais e simultâneos gerados pelo

uso de duas canetas ou dois pedais, pelo menos no modo monopolar;

• Alimentação elétrica 127/220 V – 60 hz;

Especificação 07 -  Cama Fowler

Cama hospitalar manual, construída com estrutura em aço, com movimentos

manuais, leito articulado, dotado de grades laterais, cabeceira e peseira, rodízios e

sistema de freios.

Aplicação básica

Internação, observação, e procedimentos clínicos de pacientes adultos.

Aspectos gerais

• Estrutura em aço com tratamento antiferrugem com pintura tipo eletrostática

de alta resistência;

• Leito (estrado) articulado em aço;

• Movimentos manuais fowler;

• Cabeceira e peseira removíveis soprados em polietileno de alta densidade,

com suporte para fixação na cama embutido;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável;

• Grades laterais retráteis com estrutura em aço inox;
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• Equipada com 04 (quatro) rodízios reforçados com dimensão mínima de 5”

(cinco) polegadas;

• Sistema freios diagonal para acionamento dos rodízios através de pedal ou

trava;

• Remoção da cabeceira e peseira sem o uso de ferramentas.

• Sistema de pára-choques.

Acessórios:

• 01 (um) Colchão com capa protetora impermeável (resistente a líquidos /

manchas de produtos químicos), lavável, com superfície elástica, com zíper

embutido, com sistema para prevenção de úlceras de pressão e com

dimensões e densidade para paciente adulto.

• 01 (um) Suporte de soro em aço inoxidável.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro no Ministério da Saúde.

Movimentos

Todos os movimentos a seguir deverão ser realizados com acionamento manual:

a) Elevação e descida dos joelhos;

b) Elevação e descida do dorso (cabeceira).

Dimensões

• Comprimento do leito: 1,90 metros (aproximado);

• Largura do leito: 0,90 metros (aproximado).

• Comprimento externo da cama: 2,40 / 2,15 (máximo / mínimo) metros;

• Largura externa da cama: 1,05 / 0,90 (máximo / mínimo) metros.
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Especificação 08 -  Cama motorizada adulto

Cama hospitalar elétrica, construída com estrutura em aço, com movimentos

motorizados, com leito articulado, dotada de grades laterais, cabeceira e peseira,

rodízios e sistema de freios.

Aplicação básica:

Internação, observação, e procedimentos clínicos de pacientes adultos.

Aspectos gerais:

• Estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferrugem com pintura tipo

eletrostática de alta resistência;

• Leito (estrado) articulado com movimentos motorizados para facilitar os

procedimentos com elevação / descida da cabeça e joelhos do paciente;

• Sistema de elevação e descida do leito motorizada com acionamento por

teclas localizadas nas grades laterais e peseira;

• Comando dos movimentos motorizados através de teclas localizadas nas

grades laterais retráteis e na peseira para controle da enfermagem;

• Sistema de bloqueio dos movimentos motorizados através de tecla de

comando localizado na peseira;

• Motores com funcionamento de emissão de baixo nível de ruídos;

• Cabeceira e peseira facilmente removíveis sem uso de ferramentas;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável removível com ajuste

de altura;

• Grades laterais retráteis com movimentação independentes com sistema de

recolhimento quando abaixadas;

• Capacidade de carga máxima: mínimo de 200 Kg;

• Equipada com 04 (quatro) rodízios reforçados com dimensão mínima de 05

polegadas;

• Sistema de freios com acionamento dos rodízios através de pedal ou travas;

• Bateria(s) para alimentação do equipamento na falta de energia elétrica;
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• Alimentação elétrica em 127/220 VAC – 60 Hz ou sistema automático de

tensão.

Movimentos:

Todos os movimentos a seguir deverão ser realizados com acionamento motorizado

através de controle por teclado localizado nas grades laterais e peseira:

• Trendelemburg;

• Trendelemburg reverso;

• Elevação e descida dos joelhos;

• Elevação e descida do dorso (cabeceira);

Acessórios:

• 01 (um) colchão com capa protetora impermeável (resistente a líquidos e a

manchas de produtos químicos), lavável, com superfície elástica, com zíper

embutido para abertura e limpeza, com sistema de prevenção de úlceras de

pressão, dimensões e densidade para paciente adulto, espessura mínima

aproximada de 18 cm;

• Bateria(s) para funcionamento em falta de energia;

• 01 (um) suporte de soro em aço inoxidável.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro / Isenção no Ministério da

Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBR

IEC 60.601-1 ou IEC 601-1 ou equivalente com o país de origem.
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Especificação 09 -  Cama Motorizada Adulto – Obesidade

Cama hospitalar elétrica, construída com estrutura em alumínio ou aço, com

movimentos motorizados, elevação e descida do leito, com leito articulado, dotada

de grades laterais, cabeceira e peseira, rodízios e sistema de freios.

Aplicação básica:

Internação, observação, e procedimentos clínicos de pacientes adultos em terapia

intensiva.

Aspectos gerais:

• Estrutura em alumínio ou aço com tratamento antiferrugem com pintura tipo

eletrostática de alta resistência na cor branca;

• Leito (estrado) articulado com movimentos motorizados para facilitar os

procedimentos com elevação / descida da cabeça e joelhos do paciente;

• Sistema de elevação e descida do leito motorizada com acionamento por

teclas localizadas incorporadas nas laterais;

• CPR - Dispositivo para rápida movimentação da cabeceira com acionamento

manual e instantâneo para situações de emergência e procedimentos de

Ressuscitação Cardiopulmonar;

• Comando dos movimentos motorizados através de teclas localizadas no

mínimo nas grades laterais retráteis;

• Sistema de bloqueio dos movimentos motorizados através de tecla de

comando para controle da enfermagem;

• Motores com funcionamento de emissão de baixo nível de ruídos;

• Cabeceira e peseira em material tipo poliuretano injetado recoberto por PVC /

Plástico;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável;

• Suporte ou gancho para bolsa coletora de líquidos fisiológicos;

• 04 (quatro) Grades laterais retráteis em material, tipo poliuretano recoberto

por PVC / Plástico, com movimentação independente e com sistema de
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recolhimento quando abaixadas, sendo duas localizadas próximas a

cabeceira e duas próximas a peseira;

• A cama deverá ter capacidade de suportar pacientes com peso igual ou

superior a 220Kg;

• Equipada com 04 (quatro) rodízios reforçados com dimensão mínima de 5”

(cinco) polegadas sendo no mínimo um para direcionamento e deslocamento

da cama;

• Sistema freios para acionamento dos rodízios através de pedal ou trava;

• Alimentação elétrica em 127/220 VAC – 60 Hz ou sistema bivolt / automático

de tensão.

• Possibilidade de remoção da cabeceira sem o uso de ferramentas.

• Sistema de pára-choques.

Acessórios:

• 01 (um) Colchão com capa protetora impermeável (resistente a líquidos /

manchas de produtos químicos), lavável, com superfície elástica, com zíper

embutido, com sistema para prevenção de úlceras de pressão e com

dimensões e densidade para paciente adulto obeso.

• Bateria(s) para funcionamento em falta de energia elétrica;

• 01 (um) Suporte de soro com ajuste de altura em aço inoxidável.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro / Isenção no Ministério da

Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBR

IEC 60.601-1 ou IEC 601-1 ou equivalente com o país de origem.

Movimentos:

Todos os movimentos a seguir deverão ser realizados com acionamento motorizado

através de controle por teclado localizado nas grades laterais e incorporadas na

estrutura da cama:
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a) Trendelemburg;

b) Trendelemburg reverso;

c) Elevação e descida dos joelhos;

d) Elevação e descida do dorso (cabeceira);

e) Elevação e descida do leito.

Radiotransparência:

• O leito da cama deverá possibilitar a realização de raios-x no mínimo da

cabeça à região pélvica sem a necessidade de remoção ou movimentação do

paciente.

Dimensões:

• Comprimento externo da cama: 2,40 / 2,15 (máximo / mínimo) metros;

• Largura externa da cama: 1,05 / 0,90 (máximo / mínimo) metros.

Especificação 10 -  Cama Motorizada para Enfermaria

Cama hospitalar elétrica, construída com estrutura em alumínio ou aço, com

movimentos motorizados, elevação e descida do leito, com leito articulado, dotada

de grades laterais, cabeceira e peseira, rodízios e sistema de freios.

Aplicação básica:

Internação, observação, e procedimentos clínicos de pacientes adultos em terapia

intensiva.

Aspectos gerais:

• Estrutura em alumínio ou aço com tratamento antiferrugem com pintura tipo

eletrostática de alta resistência na cor branca;

• Leito (estrado) articulado com movimentos motorizados para facilitar os

procedimentos com elevação / descida da cabeça e joelhos do paciente;
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• Sistema de elevação e descida do leito motorizada com acionamento por

teclas localizadas incorporadas nas laterais;

• CPR - Dispositivo para rápida movimentação da cabeceira com acionamento

manual e instantâneo para situações de emergência e procedimentos de

Ressuscitação Cardiopulmonar;

• Comando dos movimentos motorizados através de teclas localizadas no

mínimo nas grades laterais retráteis;

• Sistema de bloqueio dos movimentos motorizados através de tecla de

comando para controle da enfermagem;

• Motores com funcionamento de emissão de baixo nível de ruídos;

• Cabeceira e peseira em material tipo poliuretano injetado recoberto por PVC /

Plástico;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável;

• Suporte ou gancho para bolsa coletora de líquidos fisiológicos;

• 04 (quatro) Grades laterais retráteis em material, tipo poliuretano recoberto

por PVC / Plástico, com movimentação independente e com sistema de

recolhimento quando abaixadas, sendo duas localizadas próximas a

cabeceira e duas próximas a peseira;

• A cama deverá ter capacidade de suportar pacientes com peso igual ou

superior a 150Kg;

• Equipada com 04 (quatro) rodízios reforçados com dimensão mínima de 5”

(cinco) polegadas sendo no mínimo um para direcionamento e deslocamento

da cama;

• Sistema freios para acionamento dos rodízios através de pedal ou trava;

• Alimentação elétrica em 127/220 VAC – 60 Hz ou sistema bivolt / automático

de tensão.

• Possibilidade de remoção da cabeceira sem o uso de ferramentas.

• Sistema de pára-choques.

Acessórios:
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• 01 (um) Colchão com capa protetora impermeável (resistente a líquidos /

manchas de produtos químicos), lavável, com superfície elástica, com zíper

embutido, com sistema para prevenção de úlceras de pressão e com

dimensões e densidade para paciente adulto.

• Bateria(s) para funcionamento em falta de energia elétrica;

• 01 (um) Suporte de soro com ajuste de altura em aço inoxidável.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro / Isenção no Ministério da

Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBR

IEC 60.601-1 ou IEC 601-1 ou equivalente com o país de origem.

Movimentos:

Todos os movimentos a seguir deverão ser realizados com acionamento motorizado

através de controle por teclado localizado nas grades laterais e incorporadas na

estrutura da cama:

a) Trendelemburg;

b) Trendelemburg reverso;

c) Elevação e descida dos joelhos;

d) Elevação e descida do dorso (cabeceira);

e) Elevação e descida do leito.

Radiotransparência:

• O leito da cama deverá possibilitar a realização de raios-x, no mínimo, da

cabeça à região pélvica sem a necessidade de remoção ou movimentação do

paciente.

Dimensões:

• Comprimento externo da cama: 2,40 / 2,15 (máximo / mínimo) metros;

• Largura externa da cama: 1,05 / 0,90 (máximo / mínimo) metros.
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Especificação 11 -  Cama para recuperação

• Cama fowler para adulto,

• Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano ou material

similar em resistência.

• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono com dimensões mínimas de 50

x 30 x 1,5 milímetros ou longarina de aço em "u" com espessura mínima de

2,5 milímetros ou plástico injetado ou material similar com resistência

compatível ao aço.

• Leito em chapa de aço perfurada com espessura mínima de 1,5 milímetros ou

plástico injetado ou material similar com resistência equivalente ao aço .

Movimentos fowler (cabeça e pés) e trendelemburg comandados por controle

remoto com fio espiralado ou fixo na peseira.

• Grades laterais em aço inoxidável ou plástico injetado ou material similar com

resistência equivalente ao aço , com movimentação deslizante (para cima e

para baixo) e trava tipo engate rápido para posição superior.

• Pés providos de rodízios de, no mínimo, 5 polegadas de diâmetro com freios

em dois rodízios diagonais.

• Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó ou epóxi, no caso de

material metálico, na cor bege (ovo) ou areia.

• Dimensões aproximadas da cama: 2,0 metros de comprimento; 0,90 metros

de largura e 0,65 metros de altura do solo ao estrado, com tolerância máxima

de 20%.

• Acompanha colchão densidade 28, espessura 12 centímetros, revestido em

couro sintético, adequado às dimensões da cama.

• Alimentação em 127/220V vac/60 hz;

• Peso máximo do paciente de no mínimo 220 kg.
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Especificação 12 -  Câmara para Vacina

Utilização: conservação de vacinas ou medicamento em temperatua controlada de

aproximada de 4 °C.

• capacidade interna de aproximadamente 280litros,

• gabinete externo em aço tratado com acabamento esmaltado ou em tinta

epóxi,

• gabinete interno em material de fácil assepsia,

• porta externa de vidro ou porta cega,

• portas e gavetas internas transparentes preferencialmente em acrílico,

• prateleiras e gavetas internas em material de fácil assepsia, compartimento

específico para armazenamento destinado a uso mais frequente,

• circulação de ar forçado vertical, proteção contra acúmulo de gelo.

• controlador microprocessado com temperatura programável entre 2 e 8 graus;

• alarme desvio de temperatura ajustável entre 2 e 8 graus; alarme audiovisual

de temperatura alta e baixa e falta de energia;

• alarme de porta aberta;

• leitura digital de temperatura com precisão de pelo menos 0,2 graus;

• indicação visual de refrigeração, alta e baixa temperatura e equipamento

ligado;

• tecla para leitura do ponto de controle e da programação; tecla par inibir som

do alarme;

• sistema de leitura, memória e registro das tempertauras de máximo e mínimo.

• auto teste para todas as funções,

• sistema de segurança de funcionamento,

• capacidade de manutenção de temperatura no caso de falta de energia

elétrica,

• equipamento livre de gás cfc,

• com saída serial rs232 para conexão de imipressora.

• alimentação 220 v – 60 hz.



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

84

Especificação 13 -  Cardioversor com marcapasso

Aparelho eletrônico utilizado para monitorização cardíaca e para produzir choque

elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias e manter ritmo cardíaco

através de marca passo externo

Aplicação básica:

Desfibrilação e cardioversão cardíaca, marcapasso externo e monitoração do ECG

de pacientes adultos e pediátricos.

Aspectos gerais:

• Bifásico, onda, com carga ajustável que abrange a faixa mínima de 5 a 200J,

com indicação visual da carga selecionada;

• Portátil, com corpo único;

• Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada;

• Desfibrilação externa, através das pás ou eletrodos do marca-passo externo

não invasivo;

• Anula carga manualmente;

• Anulação da carga de forma automática dentro de 2 (dois) minutos se não for

descarregado pelo operador;

• A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois

controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental;

• Indicação clara das fases com informações mínimas de: carregando, pronto,

descarregando;

• Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127/220VAC - 60 Hz

–selecionável ou automático;

• Gabinete (Carcaça do equipamento) com sistema de isolação elétrica.
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• Display digital em cristal líquido ou outra tecnologia que proporcione alto

contraste e permita uma perfeita visualização dos sinais fisiológicos, estando

o usuário em diferentes ângulos e distâncias;

• Controle de velocidade para o traçado de curva que inclua a velocidade de 25

mm/s;

• O circuito de amplificação do monitor deve ser protegido contra danos

causados pela descarga do desfibrilador;

• Apresentação numérica da freqüência cardíaca, em display específico ou na

tela do monitor.

Acessórios:

• 10 conjuntos de eletrodos adulto,descartáveis para o marca passo;

• 02 (dois) cabos pacientes protegido contra interferências com 05 vias;

• Pás adultas e infantis intercambiáveis;

• 01 frasco de gel condutor compatível;

• 02 (dois) rolos de papel para registro;

• Cabo de força de três pinos: fase / neutro / terra;

• Bateria(s) recarregável(is), conforme a necessidade de funcionamento do

equipamento;

• Carro de emergência com , pelo menos, três gavetas sendo duas divididas

para medicamentos e trava com lacre, Deve possuir bandeja para o

equipamento e rodízios para transporte;

• Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento

do equipamento.

Normalização:

• Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC 60.601-1 e NBRIEC

60.601-2-4 emitidos por empresa credenciada pelo INMETRO ou equivalentes

com o país de origem.
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ECG:

• Aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de

desfibrilação, das pás adesivas do marca passo externo não invasivo e dos

eletrodos tradicionais de ECG;

• Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25

mm/s;

• Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V;

• Alarmes de máximo e mínimo batimento cardíaco;

• Registro das ocorrências de cada disparo;

• Impressão automática / manual.

Bateria

• Carregador interno ou externo ao equipamento;

• Bateria interna selada recarregável;

• Alarme de baixa carga da bateria;

• Indicação da situação da bateria: se ela está sendo carregada, e se ela

atingiu a carga total, com indicação de níveis no display;

• O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no

mínimo, 30 descargas na carga máxima, sem precisar de recarga durante

esse período.

Memória

• Registrar em arquivo ou impressora, no mínimo, o último evento, com data e

hora.

Marca passo externo não invasivo:

• Marca passo externo transtorácico não invasivo;

• Modos possíveis de operação: demanda e fixo;

• Freqüência de estimulação que abranja a faixa de 40 a 170ppm;
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Especificação 14 -  Cardioversor sem marcapasso

Aparelho eletrônico utilizado para monitorização cardíaca e para produzir choque

elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias;

Aplicação básica:

Desfibrilação e cardioversão cardíaca,e monitoração do ECG de pacientes adultos e

pediátricos.

Aspectos gerais:

• Bifásico, onda, com carga ajustável que abrange a faixa mínima de 5 a 200J,

com indicação visual da carga selecionada;

• Portátil, com corpo único;

• Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada;

• Desfibrilação externa, através das pás ou eletrodos

• Anula carga manualmente;

• Anulação da carga de forma automática dentro de 2 (dois) minutos se não for

descarregado pelo operador;

• A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois

controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental;

• Indicação clara das fases com informações mínimas de: carregando, pronto,

descarregando;

• Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127/220VAC - 60 Hz

–selecionável ou automático;

• Gabinete (Carcaça do equipamento) com sistema de isolação elétrica.

• Display digital em cristal líquido ou outra tecnologia que proporcione alto

contraste e permita uma perfeita visualização dos sinais fisiológicos, estando

o usuário em diferentes ângulos e distâncias;
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• Controle de velocidade para o traçado de curva que inclua a velocidade de 25

mm/s;

• O circuito de amplificação do monitor deve ser protegido contra danos

causados pela descarga do desfibrilador;

• Apresentação numérica da freqüência cardíaca, em display específico ou na

tela do monitor.

Acessórios:

• 02 (dois) cabos pacientes protegido contra interferências com 05 vias;

• Pás adultas e infantis intercambiáveis;

• 01 frasco de gel condutor compatível;

• 02 (dois) rolos de papel para registro;

• Cabo de força de três pinos: fase / neutro / terra;

• Bateria(s) recarregável(is), conforme a necessidade de funcionamento do

equipamento;

• Carro de emergência com , pelo menos, três gavetas sendo duas divididas

para medicamentos e trava com lacre, Deve possuir bandeja para o

equipamento e rodízios para transporte;

• Todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito funcionamento

do equipamento.

Normalização:

• Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC 60.601-1 e NBRIEC

60.601-2-4 emitidos por empresa credenciada pelo INMETRO ou equivalentes

com o país de origem.

ECG:

• Aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de

desfibrilação e dos eletrodos tradicionais de ECG;
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• Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25

mm/s;

• Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V;

• Alarmes de máximo e mínimo batimento cardíaco;

• Registro das ocorrências de cada disparo;

• Impressão automática / manual.

Bateria

• Carregador interno ou externo ao equipamento;

• Bateria interna selada recarregável;

• Alarme de baixa carga da bateria;

• Indicação da situação da bateria: se ela está sendo carregada, e se ela

atingiu a carga total, com indicação de níveis no display;

• O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no

mínimo, 30 descargas na carga máxima, sem precisar de recarga durante

esse período.

Memória

• Registrar em arquivo ou impressora, no mínimo, o último evento, com data e

hora.

Especificação 15 -  Craniotomo

Equipamento pneumático ou elétrico capaz de prover alta rotação para perfuração,

corte e fresamento.  Composto basicamente de uma turbina, mangueiras/cabos,

pedal de acionamento e reguladores de pressão para cilindros de nitrogênio, quando

pneumática.

Aplicação básica:

Este equipamento é utilizado em atividades neurocirúrgicas sendo aplicado

normalmente para abertura da cavidade craniana.
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Acessórios e peças

• Chave especial para aperto e desmontagem de brocas e protetores

duramáter;

• Deve vir montado em estojo para acondicionamento e esterilização de todo o

equipamento;

• Escova para limpeza;

• Sistema para auto lubrificação contínua;

• Brocas redondas cortantes dimensões na faixa de 6 a 8 cm de comprimento,

com pontas de aproximadamente 2, 4 e 6 mm de diâmetro (+/- 0,5 mm);

• Brocas redondas diamantadas dimensões na faixa de 6 a 8 cm de

comprimento e pontas de aproximadamente 2 e 4 mm de diâmetro (+/- 0,5

mm);

• Brocas redondas cortantes dimensões na faixa de 8 a 12 cm de comprimento,

com pontas de aproximadamente 3 e 5 mm de diâmetro(+/-0,5 mm);

• Broca redonda diamantada dimensões na faixa de 8 a 12 cm de comprimento

e ponta de aproximadamente 6 mm de diâmetro (+/- 0,5 mm);

• Broca cônica cortante dimensões na faixa de 8 a 12 cm  de comprimento e

ponta de aproximadamente 2,5 mm de diâmetro(+/- 0,5mm);

• Fresa para craniótomo adulto dimensões na faixa de 6 a 10 cm de

comprimento e ponta com 2,5 mm de diâmetro(+/- 0,5mm);

• Fresa para craniótomo infantil;

Normalização

• Deverá sr apresentado certificado de registro no Ministério da Saúde, Deverá

ser apresentado Certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60601-1

ou equivalente de país de origem.

Turbina pneumática:

• Corpo em alumínio ou aço inoxidável;
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• Acoplamento com o suprimento de nitrogênio através de engate rápido

(caso pneumático);

• Rotação máxima não inferior a 76.000 rpm para uma pressão aproximada

de 8 bar;

Configurações do Craniótomo:

• Ponteira reta aproximadamente 10 cm com dispositivo para troca de

brocas;

• Ponteira angulada aproximadamente 7 cm com dispositivo para troca de

brocas;

• Protetor de duramáter para aplicação em paciente adulto;

• Protetor de duramáter para aplicação em paciente infantil;

Mangueiras, pedal de acionamento e reguladores para cilindros de nitrogênio:

• Conjunto de válvulas reguladoras de pressão para instalação próxima ao

cilindro de nitrogênio (em caso pneumático);

• Conjunto de mangueiras necessárias para a condução de nitrogênio a ser

utilizado no equipamento dotado de revestimento em silicone e comprimento

mínimo de 3 metros (em caso pneumático);

• Um pedal para acionamento progressivo com cabo tubular com comprimento

mínimo de 3 metros;

• Cabos elétricos, fonte e/ou carregador de baterias com acessórios

necessários a esteriliização (caso elétrico)

• Alimentação 127/220 V – 60 Hz – (caso elétrico);

Especificação 16 -  Eletrocardiógrafo

Equipamento para diagnóstico de doenças cardiovasculares através de registro dos

sinais elétricos gerados pelo coração.
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Descrição Básica:

Equipamento portátil, multicanal, aquisição no mínimo de 3 derivações simultâneas,

com impressora integrada ao aparelho

Aspectos gerais:

• Portátil multicanal;

• Aquisição de pelo menos 3 derivações simultâneas;

• Registro em papel no modo automático de 12 derivações sem intervenção do

usuário;

• Entrada do paciente isolada;

• Proteção contra descarga de desfibrilador;

• Filtro para 60Hz e para tremor muscular;

• Velocidade no mínimo 25 e 50mm/s;

• Mudança de derivações automática e manual;

• Variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10, e 20mm/mV

• Impressora integrada ao aparelho, com registro em papel termossensível por

cabeça térmica de alta resolução ou tecnologia de canetas;

• Opere com bateria interna recarregável;

• Indicador de alimentação na rede elétrica ou bateria;

• Alimentação: 127/220V ± 10%, 60Hz;

Acessórios:

• Carrinho para transporte do equipamento e fixação do mesmo, com no mínimo

uma gaveta para guarda dos acessórios e rodízios com trava;

• Dois kits de papel;

• Oito eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em material não

oxidável;

• Oito eletrodos tipo clips com parte metálica em material não oxidável;

• Dois frascos de gel;
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• E todos os demais acessórios necessários ao bom funcionamento do

equipamento;

• Dois cabos pacientes originais do fabricante;

• Cabo de força de três pinos (Fase, neutro e terra);

• Fio terra com garra tipo jacaré ou similar

Normalização:

• Certificado de conformidade com as normas NBRIEC 60601-1 e NBRIEC 60601-

2-25, emitidos por empresa credenciada pelo INMETRO;

• Registro definitivo do Ministério da Saúde (ANVISA);

Especificação 17 -  Eletrocautério

Bisturi eletrônico (Eletrocauterio) para procedimentos em consultórios, clínicas e

ambulatórios.

Aplicação básica:

Equipamento médico destinado ao corte e coagulação em procedimentos de

pequenas cirurgias

Aspectos gerais:

• Transistorizado ou microprocessado;

• Seleção no painel de corte / coagulação ou corte / coagulação / blend;

• Comando por pedal ;

• Potência de corte máxima entre 70 e 100 w e coagulação mínima de 40 w

• Ajuste de potências por teclas do tipo up-down ou rotativas ;

• Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da

placa ;

• Chave liga/desliga e fusível de proteção;

• Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ
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Acessórios:

• 03 Canetas porta eletrodos monopolar com cabo de silicone autoclavável;

• 02 Placas neutras de aço inox flexível (adulto e infantil) com cabo de silicone

autoclavável;

• 02 Jogos de eletrodos;

• 01 pedal para os acionamento.

Normalização:

• Registro na ANVISA/MS

• Certificado de conformidade com as normas NBRIEC 60601-1, NBRIEC

60601-1-2 (interferência eletromagnética) e NBRIEC60601-2-2

Especificação 18 -  Foco cirúrgico auxiliar

Equipamento para auxílio à equipe médica durante intervenções cirúrgicas,

composto por uma cúpula, articulado, fixado em pedestal móvel.

Aplicação básica:

Equipamento utilizado para fornecimento de iluminação em procedimentos de rotina

ou emergência em diversas unidades funcionais.

Aspectos Gerais:

• Foco com pedestal, composto de uma cúpula com braços articulados que

permitam movimentos horizontais e verticais aleatórios, sem exigir esforços

do usuário;

• A cúpula poderá ser composta por qualquer uma das superfícies de reflexão

abaixo:

o Cúpula Multifacetada;

o Cúpulas com sistema de iluminação por LED;
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• Intensidade luminosa: mínimo de 50.000 lux de intensidade luminosa, medido

a 1 (um) metro de distância;

• Diâmetro de iluminação do campo operatório, mínimo de 12 (doze) cm;

• Temperatura de cor, mínimo, de 4200 K (quatro mil e duzentos kelvin);

• Dispositivo de comandos instalados nos braços ou cúpula;

• Equipado com dispositivo ou sistema para fácil substituição da lâmpada

queimada;

• Estrutura com tratamento anti-ferrugem e de fácil higienização;

• Cúpula com filtro incorporado para reduzir o calor gerado pela lâmpada;

• Alimentação elétrica em 127/220VAC – 60Hz, bivolt ou seleção automática de

tensão;

• Rodízios com sistema de freios.

Acessórios

• 02 (duas) manoplas autoclaváveis.

Normalização:

• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde.

• Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 / IEC 601-1 ou equivalente do

país de origem.

Especificação 19 -  Foco cirúrgico de teto

Equipamento para auxílio à equipe médica durante intervenções cirúrgicas,

composto por duas cúpulas, articulado, fixado no teto.

Aplicação básica:

Equipamento utilizado procedimentos em ambientes cirúrgicos.

Acessórios
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• 02 (duas) manoplas autoclaváveis.

Normalização

• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Conformidade com a IEC 60601-1 ou NBR IEC 60601-1 ou equivalente com o

país de origem.

Foco fixado no teto

• Sistema composto por 02 (duas) cúpulas;

• As cúpulas poderão ser compostas por qualquer uma das superfícies de

reflexão abaixo:

a) Cúpulas Multifacetadas;

b) Cúpulas com sistema de iluminação por LED;

• Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux por cúpula medida a 01 (um)

metro de distância da lâmpada;

• Para um sistema constituído por lâmpadas halógenas, a potência máxima

para o conjunto de cúpulas deverá ser de 250 Watts;

• Foco constituído de braços articulados que permitam movimentos horizontais

e verticais aleatórios, sem exigir esforços do usuário;

• Para um sistema constituído por lâmpadas halógenas, a vida útil das

lâmpadas deverá ser de aproximadamente 1000 h;

• Temperatura mínima de cor: 4200ºK;

• Diâmetro do campo operatório: mínimo de 15 cm;

• Deverá possuir lâmpada reserva com troca automática no caso de defeito,

para sistema de iluminação provido de lâmpadas halógenas;

• Possuir dispositivo ou sistema para fácil substituição da(s) lâmpada(s)

queimada(s);

• Cúpula com filtro incorporado para reduzir o calor gerado pela lâmpada;

• Dispositivos de comandos com controle de intensidade luminosa instalados

nos braços, nas cúpulas ou na parede;
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• Estrutura com tratamento anti-ferrugem e de fácil higienização;

• Tensão de alimentação em 127/220VAC – 60 Hz ou sistema bivolt /

automático de alimentação.

Especificação 20 -  Freezer para Bolsa de Plasma

Freezer vertical, com capacidade mínima de 240 litros para armazenamento e

conservação de amostras (plasma e derivados) em laboratório e ou banco de

sangue.

Aplicação básica:

Na conservação de bolsas de plasma em banco de sangue.

Normalização:

• Registro definitivo do Ministério da Saúde

• Certificado de calibração;

Construção:

• Volume interno de, aproximadamente, 240 a 300 litros;

• Gabinete externo em chapa de aço tratada quimicamente e pintura (epóxi,

eletrostática ou esmaltada) ou aço inoxidável;

• Câmara interna em aço inoxidável  de fácil limpeza e desinfecção;

• Sistema de isolação térmica entre a superfície externa e interna da câmara

• Mínimo de 4 (quatro) gavetas com furos(aberturas) para circulação do ar no

compartimento interno e sistema de deslizamento sem rodízio, roldanas ou

esferas de aço;

• Sistema de refrigeração por compressor hermético e condensação a ar

forçado com degelo automático;

• Alimentação elétrica monofásica, em 127/220 VAC – 60 Hz;

• Porta vertical provida de sistema que minimize a perda de temperatura

quando utilizado pelo operador para retirada da bolsa. Se a porta for de vidro,



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

98

a mesma deverá possuir sistema antiembassamento, além do solicitado

acima.

• Pés ou dispositivos reguláveis.

Segurança e operação.

• A temperatura de trabalho de -30ºC a - 20 °C , com mostrador digital de

temperatura

• Controle de temperatura por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica;

• Registrador de temperatura contínuo, do tipo gráfico ou por impressora

• Sistema de gás refrigerante isento de CFC;

• Alarme de temperatura máximo e mínimo em relação a temperatura de

trabalho;

• Sistema de degelo automático e silencioso;

Painel de controle e Alarmes:

• Controlador de temperatura por comando eletrônico microprocessado,

• Indicador digital de temperatura, com medição de décimo de ºC;

• Alarme audiovisual de falta de energia elétrica, operando com sistema de

alimentação independente da energia elétrica;

• Alarme audiovisual de desvio de temperaturas máxima e mínima, ajustável;

• Sinalizador de recuperação da refrigeração;

• Sinalizador de aparelho eletricamente energizado.

• Painel totalmente protegido de líquidos do degelo

• Sinalização de refrigeração em recuperação

Especificação 21 -  Furadeira cirúrgica

Instrumento de precisão de uso médico-hospitalar, completamente lacrada para

procedimentos cirúrgicos ortopédicos;

Aplicação básica:
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Utilizado em procedimentos cirúrgicos ortopédicos que envolvem perfurar o osso e

outros tecidos e implantar fio, pinos, parafusos e outros dispositivos de fixação.

• Furadeira elétrica canulada para ortopedia com passa fio e funcionamento por

baterias;

• Cabo tipo pistola para possibilitar a perfuração de ossos e outros tecidos de

médio e grande porte.

Aspectos gerais:

• Peça de mão resistente à esterilização por vapor saturado (autoclavável);

• Alimentada por bateria recarregável, instalada, preferencialmente, na parte

inferior do equipamento;

• Provida de gatilho(s) com controle progressivo da velocidade;

• O sistema de acionamento da velocidade deverá permitir as seguintes

condições:

• girar no sentido horário;

• girar no sentido anti-horário;

• neutro o gatilho não pode ser acionado (estado de segurança).

• Deverá possibilitar a utilização de passa-fios e passa-pinos;

Acessórios Complementares:

• O sistema deverá vir acompanhado de quatro baterias não esterilizáveis, com

quatro contenedores esterilizáveis para instalação na peça de mão;

• Deve acompanhar quatro protetores esterilizáveis para instalação das

baterias nos contenedores

• Um ou mais passa fios (adaptador / conector) para implantação de fios

cirúrgicos com diâmetros de 0,7 a 4,0mm ;

• Mandril de ¼” para uso com brocas e fios com chave para aperto

• Carregador para, no mínimo, 04 baterias simultaneamente, com indicador da

carga da bateria
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• Alimentação em 127/220 V - 60 Hz

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado definitivo de Registro no Ministério da

Saúde;

Especificação 22 -  Geladeira de Banco de Sangue

Câmara para armazenamento de plasma e derivados de sangue com capacidade

aproximada de 340litros com controle micro processado garantindo a temperatura

média  interna em 4°C e variações máximas de 2 a 8 °C;

Aplicação básica:

Conservação e manutenção de plasma e derivados de sangue em temperatura

controlada de aproximada de 4 °c nas unidades de banco de sangue;

Aspectos Gerais:

• Capacidade interna de aproximadamente 340 litros;

• Gabinete externo em aço tratado com acabamento esmaltado ou em tinta epóxi;

• Gabinete interno em material de fácil assepsia;

• Porta externa de vidro ou porta cega;

• Portas e gavetas internas transparentes preferencialmente em acrílico;

• Prateleiras e gavetas internas em material de fácil assepsia, compartimento

específico para armazenamento destinado a uso mais freqüente;

• Circulação de ar forçado vertical, proteção contra acúmulo de gelo;

• Controlador micro processado com temperatura programável entre 2 e 8 graus;

• Alarme desvio de temperatura ajustável entre 2 e 8 graus; alarme audiovisual de

temperatura alta e baixa e falta de energia;

• Alarme de porta aberta;

• Leitura digital de temperatura com precisão de pelo menos 0,2 graus;
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• Indicação visual de refrigeração, alta e baixa temperatura e equipamento ligado;

• Tecla para leitura do ponto de controle e da programação; tecla par inibir som do

alarme;

• Sistema de leitura, memória e registro das temperaturas de máximo e mínimo;

• Auto teste para todas as funções;

• Sistema de segurança de funcionamento;

• Capacidade de manutenção de temperatura no caso de falta de energia elétrica,

• Equipamento livre de gás cfc;

• Com saída serial rs232 para conexão de impressora;

• Alimentação elétrica 110/220 V – 60 Hz;

Normalização

• Registro no Ministério da Saúde

Especificação 23 -  Lavadora Ultrassônica de Bancada

Lavadora ultrassônica com programação para realizar: aquecimento gradativo,

lavagem ultrassônica com ação de um bombeamento pulsante / intermitente que

permitirá micro limpeza e retirada dos detritos da superfície e do interior dos

instrumentais canulados através do bombeamento do fluido pelo interior dos

mesmos.

Aplicação básica:

Este equipamento deverá ser portátil e transportável para uso em bancada de

expurgos, blocos cirúrgicos e centrais de esterilização. Sua aplicação visa o auxílio

ao sistema de micro limpeza de instrumentais críticos.

Aspectos gerais

• Equipamento microprocessado;

• Equipamento construído em aço inoxidável AISI 316;
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• Possuir cestos para instrumentais e acessórios;

• Cesto com capacidade aproximada para lavar 2Kg de instrumental;

• Volume da cuba não inferior a 25 litros;

• Alimentação elétrica 127V / 220V - 60 Hz ou com seletor de voltagem;

• Bloco de resistências para aquecimento;

• Possuir bomba e programação capaz de realizar bombeamento pulsante /

intermitente;

• Sistema para ajuste e memorização dos últimos parâmetros selecionados

(temperatura e tempo de processo)

• Tampa tipo basculante em aço inoxidável com sistema de auto-sustentação;

• Sistema de segurança que interrompe o funcionamento do equipamento

quando a tampa está aberta e o reinicia quando a tampa está fechada.

Comando / Indicadores

• O comando deverá permitir a indicação dos parâmetros e/ou fases dos

processos selecionados na unidade de comando.

• Dispositivo que interrompa o processo depois de realizada a limpeza.

Normalização

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

Especificação 24 -  Maca adulto de transporte

Carro maca construído com estrutura em aço inoxidável, com leito em aço

inoxidável, dotado de rodízios e sistema de acionamento rápido de freios.

Aplicação básica:

Observação, pequenos procedimentos e transporte de pacientes adultos.

Aspectos gerais:
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• Leito em chapa de aço inoxidável;

• Estrutura em aço inoxidável;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável com ajuste de altura;

• Pára-choques revestidos por borracha / PVC em todos os lados para proteção

contra impactos;

• Grades laterais retráteis / escamoteáveis construídas em tubos de aço

inoxidável com dispositivo de acionamento rápido;

• Cabeceira regulável.

• A maca deverá ter capacidade para suportar pacientes com peso igual ou

superior a 110 Kg;

• Rodízios reforçados com diâmetro mínimo de 5 (cinco) polegadas e sistema

de acionamento dos freios por pedal;

• Cabeceira com angulação regulável;

• Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,60 metros (Comprimento x largura).

Acessórios:

• 01 (um) Suporte de soro em aço inoxidável;

• 01 (um) Colchão com capa protetora impermeável em courvin ou material

similar com costuras embutidas, densidade para paciente adulto

(aproximadamente 28), espessura aproximada de 5 cm.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro / Isenção no Ministério da

Saúde.

Especificação 25 -  Maca hidráulica

Carro maca construído com estrutura em aço, com base revestida em material

termoplástico de alta resistência, com leito articulado em chapa de aço inoxidável,

dotado de rodízios e sistema de acionamento de freios.
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Aplicação básica:

Observação, procedimentos e transporte de pacientes adultos.

Aspectos gerais:

• Estrutura com tratamento antiferrugem com pintura eletrostática;

• Sistema de elevação hidráulica com acionamento por pedal;

• Base construída em estrutura de aço revestido em material termoplástico de

alta resistência ou similar;

• Suporte de soro construído em tubo de aço inoxidável removível com ajuste

de altura e adaptação no mínimo em dois pontos da maca (cabeceira e

peseira);

• Pára-choques revestidos por borracha / PVC ou similar para proteção contra

impactos;

• Grades laterais retráteis construídas em tubos de aço inoxidável com

dispositivo de acionamento rápido;

• A maca deverá ter capacidade de suportar pacientes com peso igual ou

superior a 130Kg;

• Rodízios reforçados com diâmetro mínimo de 5 (cinco) polegadas e sistema

de acionamento dos freios por pedal;

• Dimensões externas máximas: 2,10 x 0,85 metros (Comprimento x largura).

Movimentos:

Todos os movimentos a seguir deverão ser realizados através de acionamento

pneumático através de controle manual com acionamento de alavanca:

• Trendelemburg;

• Trendelemburg reverso e;

• Fawler.

Acessórios:
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• 01 (um) Colchão com capa protetora impermeável em courvin ou material

similar com costuras embutidas, densidade para paciente adulto

(aproximadamente 28), espessura aproximada de 8 cm;

• 01 (um) par de correias para segurança no transporte do paciente;

• 01 (um) suporte de soro em aço inoxidável;

• 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio;

• 01 (um) suporte para transporte de equipamentos, tais como ventilador, etc.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro / Isenção no Ministério da

Saúde.

Especificação 26 -  Marcapasso externo

Estimulação cardíaca temporária, para diagnóstico, terapêutica e suporte à vida em

pacientes.

Descrição básica:

Equipamento médico cardíaco terapêutico e de suporte a vida.

Aspectos gerais

• Ajustes e Monitoração através de botões e display;

• Capacidade de utilização com eletrodos invasivos;

• Estimulação em câmara única;

• Equipamento leve, portátil, peso (com baterias): inferior a 350 g com os

seguintes modos de estimulação (Codificação NASPE/BPEG), no mínimo:

o VVI – Estimulação ventricular inibida pelo complexo “QRS” (onda R);

o VOO – Estimulação ventricular com frequência fixa;

• Alimentação interna por pilha(s) e/ou bateria(s) com duração de no mínimo de

20 (vinte) dias para utilização contínua.
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Controle / Monitoração

• Ajuste da freqüência de estimulação cardíaca: faixa mínima de 40 a 180 bpm;

• Ajuste da amplitude de 0,2 a 10 V;

• Ajuste da sensibilidade (modo VVI): 0,2 a 12 mV;

• Sobre estimulação (overdrive): até pelo menos 600 ppm

• Largura do pulso: 0,1 a 2,0 ms

• Período refratário: 200 ms.

• Indicação de evento sentido;

• Indicação de estimulação;

• Indicação visual da freqüência do paciente e do pulso de estimulação

• Indicação sonora e visual de bateria com baixa carga.

Segurança

• Imune a interferências externas (radiofreqüência, campos eletromagnéticos

etc);

• Proteção contra desfibrilação;

• Proteção contra modificação dos ajustes por acidente;

• Cabo Paciente protegido contra interferências.

• Gabinete (Carcaça do equipamento) com sistema de isolação elétrica.

Alarmes

• Eletrodos desconectados ou com mau contato.

Acessórios

• 02 cabos para eletrodos reutilizáveis e permanentes se for o caso ou 5

eletrodos com cabo descartáveis;

• Fornecimento de todos cabos, conexões, acessórios, etc, indispensáveis ao

funcionamento solicitado.
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Normatização:

• Deverá ser apresentado Certificado definitivo de Registro no Ministério da

Saúde;

Especificação 27 -  Mesa cirúrgica

Mesa cirúrgica elétrica com tampo radiotransparente para uso de arco em C.

Aplicação básica:

Mesa Cirúrgica utilizada em Sala de Cirurgia como suporte do paciente a ser

operado. A finalidade primordial da mesa é posicionar o paciente para facilitar o

acesso da área a ser operada pelo cirurgião em cirurgia geral.

Aspectos gerais:

• Móvel;

• Elétrica;

• Tampo radiotransparente para uso de arco em C:

o Seção da cabeça;

o Seção de tronco;

o Seção da bacia;

• Seção de pernas bi-partida removíveis;

• Estrutura em aço inoxidável ou alumínio fundido;

• Trilhos laterais em aço inoxidável;

• Revestimentos da base em material sintético, aço inoxidável, alumínio ou similar;

• Capacidade para pacientes com até 180 Kg.

• Controles:

o Remoto;

o Auxiliar ou de emergência.

• Estofados destacáveis e laváveis para todas as seções;
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• Alimentação elétrica: 127/220 VAC - 60 Hz ou 220VAC – 60 Hz ou sistema

automático;

• Baterias internas recarregáveis.

Movimentos:

• Movimentos motorizados:

o Elevação;

o Lateralidade (inclinação) esquerda e direita;

o Trendelemburg;

o Trendelemburg reverso.

• Movimentos manuais ou motorizados:

o Movimento de dorso;

o Cabeceira e perneiras

o Deslocamento longitudinal: poderá ser realizado por movimento manual ou

motorizado ou por utilização de acessório que permita o alongamento do

tampo.

Acessórios:

• Arco de narcose;

• Par de porta-coxas / perneiras;

• Conjunto de estofados;

• Par de apoios de braços;

• Fixadores dos acessórios, mínimo de 05 unidades.

• Correias para braços (duas unidades), pernas (duas unidades), e corpo (uma

unidade).

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro no Ministério da Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBR

IEC 60601-1 ou IEC 601-1 ou equivalente com o país de origem.
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Especificação 28 -  Microscópio cirúrgico

Equipamento médico, para o ambiente de bloco cirúrgico, com princípio ótico para

aumento de imagens de campo cirúrgico; braços articuláveis, sistema de iluminação

através de fibra ótica;

Aplicação básica:.

Aumento da visão do campo operatório em cirurgias neurológicas, cirurgia geral e

para cirurgias de otorrinolaringologia;

Aspectos gerais:

• Base com centro de gravidade baixo garantindo estabilidade do corpo

principal do equipamento equipada com rodízios e freio;

• Sistema de trava para todos os movimentos articulados;

• Todos os manipuladores removíveis e esterilizáveis;

• Ajuste nos movimento X,Y e Z para procedimentos de neurocirurgia;

• Campo visual mínimo 50mm;

• Sistema de Zoom ajustável com acionamento por pedal ou comando manual

na faixa mínima de  0,4X  a 2,4X;

• Deverá acompanhar todos os acessórios necessários inclusive as objetivas

apocromáticas que permitam focos no mínimo de: 200mm , 300mm e 400mm;

• Inclinação da cabeça ótica no plano frontal ao observador de no mínimo –45°

a +45° (ou seja, para frente e para trás);

• Micro focalização motorizada acionada por pedal ou manual;

• Binóculo com ocular 12,5x com ajuste de dioptrias e travas, distância

interpupilar ajustável;

• Sistema de iluminação através de fibra ótica, com lâmpada branca e fria (tipo

xenônio), com sistema de lâmpada reserva selecionável manualmente ou de

forma automática;
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• Braço tipo pantográfico, ângulo de rotação mínimo de 270º e altura de

operação regulável;

• Possibilidade de rebatimento do braço da cabeça do microscópio para

procedimentos de coluna e crânio;

• Alimentação 127/220vac - 60hz;

Acessórios:

• Capa plástica de proteção para a cabeça óptica e capa para o corpo do

equipamento;

• Uma lâmpada de xenônio de reserva;

• cabos de fibra óptica para transmitir a luz da fonte à cabeça óptica, sendo um

reserva;

• Dispositivo de observação simultânea para segundo observador giratório em

360° (carona binocular);

• Dispositivo para conexão de câmera (adaptador);

• Câmera compatível com o sistema, de alta resolução com 1 chips e cabos

para conexões de vídeos e monitores;

• Todos os acessórios indispensáveis para o pleno funcionamento do

equipamento.

• Acessório “face to face” para coluna;

• Divisor de raios de imagem com 2 saidas 50/50;

Normalização

• Certificado de registro no ministério da saúde;

• Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 emitido por

laboratório credenciado pelo INMETRO.
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Especificação 29 -  Monitor analisador de gases

Principalmente utilizado para monitorizar a concentração de gases anestésicos de

pacientes adultos e pediátricos, durante procedimentos cirúrgicos.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, três agentes

anestésicos com identificação automática, concentração de CO2 com curva e

concentração de O2 e N2O.

Infraestrutura e dados gerais:

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites

ajustáveis manual ou automaticamente

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

• Detecção de apnéia;

Dispositivos para sinalização

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

Sistema de vídeo
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• Monitor em cristal líquido ou outra tecnologia similar como led;

Ajustes

• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Acompanha:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

• 10 linhas de amostragem de gases e conector ”T”;

• Filtros permanentes se necessário à tecnologia utilizada;

• Desumidificador de necessário à tecnologia utilizada

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos

equipamentos e seus parâmetros.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

Especificação 30 -  Monitor de transporte

Principalmente utilizado para monitorizar de pacientes adultos e pediátricos,

extraindo-se as informações dos sinais-vitais durante transporte.
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Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 6 curvas simultâneas e

campos numéricos digitais dos parâmetros ECG, Oximetria, PNI, Temperatura e PI.

Infraestrutura e dados gerais:

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para sessenta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

Dispositivos para sinalização

• Indicador áudio visual de QRS;

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

• Indicação de marca passo

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 12” (polegadas);

Ajustes
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• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Congelamento de tela;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Eletrocardiograma (ECG)

• Segurança do paciente com entrada flutuante e proteção contra desfibrilador e

unidades eletrocirúrgicas com recuperação rápida da linha de base.

• Seleção de todas as derivações padrão;

• Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).

• Freqüência Cardíaca com faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm;

• Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;

• Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;

• Dois cabos de paciente de 5 vias;

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal

Oximetria (SpO2)
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• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;

• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;

• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Pressão Invasiva (PI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica;

• Escalas manuais e automáticas;

• Monitoração de pressões invasivas independentes no mínimo em 2 canais.

• Alarmes de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva;

• Acompanha dois transdutores permanentes, com cabos de interface;

Acompanha:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos

e seus parâmetros.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica
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2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI

6. NBRIEC 60601-2-34 - PI

Especificação 31 -  Monitor multiparametrico tipo I - PNI e SPO2

Principalmente utilizado em salas de triagem para o levantamento de dados básicos

de pacientes adultos e pediátricos, extraindo-se as informações dos sinais-vitais.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de Oximetria, Temperatura e PNI e

seus campos numéricos digitais.

Infraestrutura e dados gerais:

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;
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Dispositivos para sinalização

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 8” (polegadas);

Ajustes

• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal

Oximetria (SpO2)

• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;
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• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;

• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Acompanha:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos

e seus parâmetros.

Informações complementares:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas:

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI
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Especificação 32 -  Monitor multiparametro - tipo II - ECG, SPO2, Temp,

Resp, PNI

Principalmente utilizado em clínicas de internação ou enfermarias para o diagnóstico

de pacientes adultos e pediátricos, extraindo-se as informações dos sinais-vitais.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 4 curvas simultâneas e

campos numéricos digitais dos parâmetros ECG, Oximetria, PNI, Temperatura e

respiração.

Infraestrutura e dados gerais:

• Tendências de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor.

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última

configuração após ser desligado e ligado novamente;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

• Capacidade de abrir imagens DICOM e informações HL7 em redes HIS, RIS e

PACS. Caso seja necessária uma central para realizar as funções acima, a

mesma deverá estar incluída na proposta;
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Dispositivos para sinalização

• Indicador áudio visual de QRS;

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

• Indicação de marca passo

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 15” (polegadas);

Ajustes

• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Congelamento de tela;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Eletrocardiograma (ECG)

• Segurança do paciente com entrada flutuante e proteção contra desfibrilador e

unidades eletrocirúrgicas com recuperação rápida da linha de base.

• Seleção de todas as derivações padrão;

• Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).

• Freqüência Cardíaca com faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm;
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• Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;

• Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;

• Dois cabos de paciente de 5 vias;

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal

Oximetria (SpO2)

• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;

• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Respiração

• Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os

eletrodos de ECG) e pelo analisador de gases anestésicos (sendo selecionado

pelo usuário);

• Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração;

• Detecção e alarme de apnéia com tempo programável.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;
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• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Acessórios complementares:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos

e seus parâmetros.

Normalização – Monitores multiparamétricos

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI

Especificação 33 -  Monitor multiparametro - tipo III - ECG, SPO2, Temp,

Resp, 2*PI, PNI

Principalmente utilizado em unidades de cuidados intensivos e salas cirúrgicas para

o diagnóstico de pacientes adultos e pediátricos, extraindo-se as informações dos

sinais-vitais.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 8 curvas simultâneas e

campos numéricos digitais dos parâmetros ECG, Oximetria, PNI, Temperatura,

respiração e PI.

Infraestrutura e dados gerais:
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• Tendências de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor.

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última

configuração após ser desligado e ligado novamente;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

• Capacidade de abrir imagens DICOM e informações HL7 em redes HIS, RIS e

PACS. Caso seja necessária uma central para realizar as funções acima, a

mesma deverá estar incluída na proposta;

Dispositivos para sinalização

• Indicador áudio visual de QRS;

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

• Indicação de marca passo

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 15” (polegadas);

Ajustes
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• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Congelamento de tela;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Eletrocardiograma (ECG)

• Segurança do paciente com entrada flutuante e proteção contra desfibrilador e

unidades eletrocirúrgicas com recuperação rápida da linha de base.

• Seleção de todas as derivações padrão;

• Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).

• Análise de segmento ST;

• Freqüência Cardíaca com faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm;

• Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;

• Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;

• Dois cabos de paciente de 5 vias;

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal
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Oximetria (SpO2)

• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;

• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Respiração

• Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os

eletrodos de ECG);

• Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração;

• Detecção e alarme de apnéia com tempo programável.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;

• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Pressão Invasiva (PI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica;

• Escalas manuais e automáticas;

• Monitoração de pressões invasivas independentes no mínimo em 2 canais.

• Alarmes de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva;

• Acompanha dois transdutores permanentes, com cabos de interface;

Acessórios complementares:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);
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• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos

e seus parâmetros.

Normalização:

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI

6. NBRIEC 60601-2-34 - PI

Especificação 34 -  Monitor multiparametro tipo IV - ECG, SPO2, Temp,

Resp, 4*PI, PNI

Principalmente utilizado em unidades de cuidados intensivos e salas cirúrgicas para

o diagnóstico de pacientes adultos e pediátricos, extraindo-se as informações dos

sinais-vitais.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 8 curvas simultâneas e

campos numéricos digitais dos parâmetros ECG, Oximetria, PNI, Temperatura,

respiração, Debito cardíaco e PI.

Infraestrutura e dados gerais:
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• Tendências de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor.

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última

configuração após ser desligado e ligado novamente;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

• Capacidade de abrir imagens DICOM e informações HL7 em redes HIS, RIS e

PACS. Caso seja necessária uma central para realizar as funções acima, a

mesma deverá estar incluída na proposta;

Dispositivos para sinalização

• Indicador áudio visual de QRS;

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

• Indicação de marca passo

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 15” (polegadas);

Ajustes
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• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Congelamento de tela;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Eletrocardiograma (ECG)

• Segurança do paciente com entrada flutuante e proteção contra desfibrilador e

unidades eletrocirúrgicas com recuperação rápida da linha de base.

• Seleção de todas as derivações padrão;

• Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).

• Análise de segmento ST;

• Freqüência Cardíaca com faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm;

• Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;

• Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;

• Dois cabos de paciente de 5 vias;

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal
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Oximetria (SpO2)

• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;

• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Respiração

• Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os

eletrodos de ECG);

• Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração;

• Detecção e alarme de apnéia com tempo programável.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;

• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Pressão Invasiva (PI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica;

• Escalas manuais e automáticas;

• Monitoração de pressões invasivas independentes no mínimo em 4 canais.

• Alarmes de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva;

• Acompanha dois transdutores permanentes, com cabos de interface;

Débito Cardíaco:

• Medição pelo método de termodiluição ( Swan Ganz) ou contínuo;
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• Apresentação da curva de débito e valores numéricos;

• Faixa mínima, que abranja: 0,5 a 20 litros/minuto; (0,5 a 12 a GE atende)

• Monitorização contínua da temperatura do sangue na faixa mínima de 30 a 40

ºC e temperatura do sangue injetado na faixa de 0 a 30ºC;

• Cálculos dos seguintes parâmetros: índice cardíaco, índice do trabalho VE e

VD, resistência vascular pulmonar e sistêmica e índice das resistências;

• Alarmes de máximo e mínimo.

• Acompanha 02 cabos de interface para Débito Cardíaco;

• 02 sensores de temperatura para líquido injetado

• 02 sensores de sangue;

Acessórios complementares:

• 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos

e seus parâmetros.

Normalização

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Seguraça elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI

6. NBRIEC 60601-2-34 - PI
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Especificação 35 -  Monitor multiparametro tipo V - ECG, SPO2, Temp,

Resp, 4*PI, PNI, Débito cardíaco

Principalmente utilizado em unidades de cuidados intensivos e salas cirúrgicas para

o diagnóstico de pacientes adultos e pediátricos, extraindo-se as informações dos

sinais-vitais.

Descrição básica:

Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 8 curvas simultâneas e

campos numéricos digitais dos parâmetros ECG, Oximetria, PNI, Temperatura,

respiração, PI, Debito cardíaco e Capnografia.

Infraestrutura e dados gerais:

• Tendências de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor.

• Sistema de auto-diagnóstico funcional. Ao inicializar o equipamento é realizado

um teste de seus componentes internos, com identificação de falhas internas;

• Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;

• O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última

configuração após ser desligado e ligado novamente;

• Sistema ininterrupto para alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto

houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema

para inibição pelo usuário.

• Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, fonte

chaveada e fusível(is) de proteção;

• Bateria(s) selada(s) com autonomia mínima para trinta minutos de uso com

carregador interno ao equipamento caso falte energia elétrica na rede

alternada;

• Capacidade de abrir imagens DICOM e informações HL7 em redes HIS, RIS e

PACS. Caso seja necessária uma central para realizar as funções acima, a

mesma deverá estar incluída na proposta;
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Dispositivos para sinalização

• Indicador áudio visual de QRS;

• Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

• Indicação para bateria com baixa carga.

• Indicação de marca passo

Sistema de vídeo

• Monitor em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar como led;

• Dimensão mínima: 15” (polegadas);

Ajustes

• Tecla liga/desliga para acionamento;

• Configurações de alarmes;

• Interrupção temporária de alarmes sonoros → tempo máximo de 2 minutos para

interrupções

• Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e

50 mm/s;

• Congelamento de tela;

• Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem

monitorados e ajustes do monitor;

Parâmetros:

Eletrocardiograma (ECG)

• Segurança do paciente com entrada flutuante e proteção contra desfibrilador e

unidades eletrocirúrgicas com recuperação rápida da linha de base.

• Seleção de todas as derivações padrão;

• Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial).

• Análise de segmento ST;
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• Freqüência Cardíaca com faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm;

• Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;

• Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;

• Dois cabos de paciente de 5 vias;

Temperatura (Temp)

• Dois canais simultâneos;

• Faixa mínima: 25 a 43ºC;

• Alarmes de máximo e mínimo para temperatura;

• Um sensor superficial;

• Um sensor esofágico/retal

Oximetria (SpO2)

• Faixa: 30 a 100%;

• Medição de pulso: 30 a 250 bpm;

• Dois sensores não descartáveis, um para adulto e um pediátrico :

• Apresentação da curva plestimográfica;

• Alarmes de máximo e mínimo para saturação e desconexão de sensor.

Respiração

• Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os

eletrodos de ECG);

• Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração;

• Detecção e alarme de apnéia com tempo programável.

Pressão não invasiva (PNI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;

• Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições

programados pelo usuário;

• Manguito anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos adulto;
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• Manguitos anti-alérgicos (sem látex) reutilizáveis em 3 tamanhos pediátricos;

• Dois tubos extensores para manguito

Pressão Invasiva (PI)

• Medição das pressões média, sistólica e diastólica;

• Escalas manuais e automáticas;

• Monitoração de pressões invasivas independentes no mínimo em 4 canais.

• Alarmes de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva;

• Acompanha dois transdutores permanentes, com cabos de interface;

Débito Cardíaco:

• Medição pelo método de termodiluição ( Swan Ganz) ou contínuo;

• Apresentação da curva de débito e valores numéricos;

• Faixa mínima, que abranja: 0,5 a 20 litros/minuto; (0,5 a 12 a GE atende)

• Monitorização contínua da temperatura do sangue na faixa mínima de 30 a 40

ºC e temperatura do sangue injetado na faixa de 0 a 30ºC;

• Cálculos dos seguintes parâmetros: índice cardíaco, índice do trabalho VE e

VD, resistência vascular pulmonar e sistêmica e índice das resistências;

• Alarmes de máximo e mínimo.

• Acompanha 02 cabos de interface para Débito Cardíaco;

• 02 sensores de temperatura para líquido injetado

• 02 sensores de sangue;

Capnografia  (ETCO2):

• Faixa mínima, que abranja: 0 – 99mmHg para CO2;

• Faixa mínima, que abranja: 0 – 99mmHg para InsCO2;

• Precisão de 2 mmHg para a faixa de 0 a 40 mmHg e 5 mmHg para a faixa de

41 a 70 mmHg

• Faixa mínima, que abranja: 0 – 90 rpm para respiração;
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• Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e

respirações /minutos;

• Utilização em pacientes adultos e pediátricos;

• Apresentação de evolução dos parâmetros monitorizados (ETCO2 e

respiração);

• Permite a monitorização de pacientes não entubados;

• Alarmes áudio-visuais de todos os parâmetros monitorados com limites

ajustáveis manual ou automaticamente.

• Com detecção de apnéia;

• 01 (um) Sensor com 2 adaptadores reutilizáveis se necessário à tecnologia

utilizada.

• 05 linhas de amostragem de CO2 com filtro e conector ”T” se necessário à

tecnologia utilizada;

• 05 cânulas nasais de CO2 para adulto com filtro se necessário à tecnologia

utilizada;

• Filtros permanentes se necessário à tecnologia utilizada;

• Desumidificador de necessário à tecnologia utilizada.

Acessórios complementares:

1. 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra);

2. Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos

equipamentos e seus parâmetros.

Normalização :

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas

1. NBRIEC 60601-1 – Segurança elétrica

2. NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência eletromagnética

3. NBRIEC 60601-2-49, -  Monitores multiparamétricos

4. NBRIEC 60601-2-27 -  ECG

5. NBRIEC 60601-2-30 - PNI
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6. NBRIEC 60601-2-34 - PI

Especificação 36 -  Secadora de traquéias

Secadora de Traquéias e Utensílios Hospitalares automática por insulflamento de ar

quente filtrado, com comando microprocessado eletrônico de programação flexível.

Aplicação básica:

Para secagem de utensílios metálicos (jarros, caixas de instrumentais, bandejas, etc)

e outros materiais termosenssíveis, tais como: cateteres, tubos corrugados e lisos,

micro e macronebulizadores, ambú, etc que suportem temperaturas até 95°C.

Corpo

• Gabinete construído em aço inoxidável AISI - 304 ou qualidade superior;

• Gabinete de secagem construído em aço Inox AISI - 316 ou qualidade

superior.

Sistema de Ventilação e aquecimento

• Aquecedor com resistência em aço inoxidável.

Porta

• Porta frontal de vidro temperado, com guarnição de vedação em silicone,

resistente à altas temperaturas.

Comando

• Equipamento microprocessado com programação flexível;

• Sistema de controle de temperatura no gabinete de secagem por sensor de

temperatura tipo PT 100 ou termopar;

• Display permitindo a visualização dos parâmetros selecionados na unidade de

comando.
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• O comando deverá permitir a alteração dos parâmetros tempo e temperatura.

Sistema de filtragem

• Filtro bacteriológico composto por um conjunto de filtros: sendo 01 (um) pré-

filtro e 01 (um) filtro tipo “HEPA” com eficiência de retenção de partículas

maiores ou iguais a 0,3 micras na entrada do ar de secagem, a fim de, não

possibilitar entrada de particulado nocivo ao sistema;

Alimentação Elétrica

• Tensão de Alimentação: 220 Volts - 60Hz.

Segurança:

• Sistema de proteção contra superaquecimento;

• Sistema de indicação luminosa para alertar o utilizador em casos de

problemas com o ciclo.

Acessórios

• Suportes para secagem de tubos que permitam a secagem de, no mínimo, de

36 traquéias por carregamento;

• Suporte para secagem de ambús;

• Mínimo de 05 prateleiras de aço inox para caixa de instrumentais;

Normalização

• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde ou

Certificado de Isenção de Registro de Produto.

Especificação 37 -  Serra Sagital

Utilizado em procedimentos cirúrgicos ortopédicos que envolvem o corte de osso e

outros tecidos.
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Descrição básica:

Instrumento de precisão de uso médico-hospitalar, completamente lacrada para

procedimentos cirúrgicos ortopédicos com sistema de corte oscilante.

• Serra elétrica para ortopedia com funcionamento por baterias;

• Cabo tipo pistola para possibilitar o corte de ossos e outros tecidos de médio

e grande porte.

Aspectos gerais:

• Peça de mão resistente à esterilização por vapor saturado autoclavável);

• Alimentada por bateria recarregável, instalada, preferencialmente, na parte

inferior do equipamento;

• Provida de gatilho(s) para acionamento;

• O sistema de acionamento da velocidade deverá permitir as seguintes

condições:

• Velocidade alta;

• Velocidade baixa;

• Neutro o gatilho não pode ser acionado (estado de segurança).

• Deverá possibilitar a utilização de lâminas de corte de diversos tamanhos;

• Deve ser capaz de realizar cortes em diversas inclinações

• Deve possuir sistema de trava para a lâmina de corte

Acessórios Complementares:

• O sistema deverá vir acompanhado de quatro baterias não esterilizáveis, com

quatro contenedores esterilizáveis para instalação na peça de mão;
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• Deve acompanhar quatro protetores esterilizáveis para instalação das

baterias nos contenedores

• Lâminas: dois conjuntos de quatro tamanhos diferentes para ortopedia;

• Carregador para, no mínimo, 04 baterias simultaneamente, com indicador da

carga da bateria

• Alimentação em 127/220 V - 60 Hz

Normatização:

• Deverá ser apresentado Certificado definitivo de Registro no Ministério da

Saúde;

Especificação 38 -  Sistema hipo e hipertermia

Sistema com capacidade de aquecer e resfriar o paciente através de aquecimento

do ar soprada a uma manta ou colchão térmico;

Aplicação:

Utilização em unidades de tratamento intensivo e politraumatizados com objetivo de

controlar a temperatura do corpo de pacientes;

Aspectos Gerais:

• Unidade de controle de controle de temperatura por fluxo de água;

• Sistema de controle de temperatura do colchão na faixa que abranja  de 5 a

42 °C com exatidão de 2% em relação a temperatura máxima;

• Sistema de controle do corpo de paciente na faixa de 32 a 42 °C com

exatidão  de 2% em relação ao valor máximo, através de sensores

• Controle de segurança para temperatura alta;

• Sistema trocador de calor com refrigerante tipo R134A;
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• Capacidade do reservatório de água mínimo de 7 litros;

• Bomba de circulação com capacidade de manter a temperatura na faixa

especificada;

• Sistema de regulagem de fluxo ou temperatura;

• Controles no painel do equipamento, e painel selado a prova de água;

• Parâmetros selecionados apresentados em display com fácil visualização

para o operador;

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento e operação do

equipamento, inclusive mangueiras, conectores;

• Sistema de conexão das mangueiras através de engate rápito;

• Alimentação 127/220 V – 60 Hz;

• Instalação, se necessária, por conta do fornecedor;

Acessórios:

• Colchão de alta resistência reusável para adulto no tamanho aproximado de

60X170 cm -/+ 10%;

• Colchão de alta resistência reusável para pediátrico no tamanho aproximado

de 60X90 cm -/+ 10%;

• Sensor retal/esofageal reutilizável  para controle de temperatura do paciente

adulto;

• Sensor retal/esofageal reutilizável para controle de temperatura do paciente

pediátrico;

• Cabo do sensor ou extensor de no mínimo 2,0 m;

Normalização:

• Certificado de registro no ministério da saúde;

• Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 emitido por

laboratório credenciado pelo INMETRO.
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Especificação 39 -  Termodesinfectora de barreira

Lavadora Termodesinfectadora, de barreira, microprocessada, para processamento

de limpeza e desinfecção de materiais diversos, com câmara em aço inoxidável,

capacidade aproximada de 350 litros.

Aplicação Básica:

Limpeza e desinfecção de instrumentais, utensílios, tubos e acessórios para

anestesia e ventilação.

Construção:

• Estrutura de sustentação em aço inoxidável AISI – 304 ou qualidade

superior.

• Câmara em aço inoxidável AISI – 316 ou qualidade superior.

• Prateleiras removíveis.

• Sistema hidráulico (tubulações e conexões) em aço inoxidável.

• O equipamento deverá ser fornecido com cestos de lavagem e apoio

inferior, racks para ventilação, bomba para detergente, bomba para água de

recirculação e enxágüe, regulador de temperatura de água e sistema de

sinalização de fases de lavagem.

Porta:

• Equipamento com 02 (duas) portas, tipo guilhotina, com visor de vidro

temperado, confeccionada em aço inoxidável AISI - 304 ou superior, de

acionamento pneumático e travamento automático.

• Equipamento dotado de sistema de trava que impede a abertura das portas

durante o ciclo de lavagem e desinfecção.

• A guarnição da porta deverá ser confeccionada em silicone.

Bombas:

• Deverá estar equipada com, pelo menos, 03 (três) bombas dosadoras para

injeção de produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, etc).
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• Deverá estar equipada com uma bomba para utilização de água produzida

pela osmose reversa aplicada principalmente nas fases de enxágüe.

• Deverá estar equipada com bomba de circulação de água nas fases de pré-

enxágüe, lavagem e desinfecção,

• As bombas de enxágüe e de circulação deverão injetar água sobre pressão

nas tubulações dos racks e nos braços rotativos da câmara interna,

facilitando a limpeza dos materiais a serem processados.

Comando:

• Comando microprocessado, com programação flexível.

• O Sistema de informação deverá ser por display digital, para visualização:

o Do ciclo a ser efetuado;

o Da fase do ciclo em operação;

o Operação em processo;

o Cálculo de A0;

o Alarmes.

• O comando deverá possuir teclado tipo “touch screen” que permita as

seguintes operações:

o Escolha do ciclo de trabalho.

o Programação dos parâmetros:

� Tempos de secagem, lavagem, enxágue, etc

� Temperatura.

o Disparar o ciclo.

• O comando deverá ter pelo menos as seguintes indicações luminosas e

sonoras:

o Indicação luminosa de equipamento em operação.

o Indicação luminosa e sonora de fim do ciclo.

o Indicação luminosa e sonora de falha no sistema.

• Deve possuir, no mínimo, 05 (cinco) ciclos pré-estabelecidos e 10 (dez)

ciclos para programação pelo usuário.
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Unidade de Secagem:

• A unidade de secagem deverá permitir a secagem dos materiais e

instrumentais, através da circulação de ar quente filtrado.

• O sistema deverá direcionar o ar coletado do ambiente externo através de

filtro absoluto, para retenção de partículas iguais ou maiores de 0,3 micras.

Segurança:

• Sistema de trava para impedir abertura das portas durante a execução do

ciclo;

• Dispositivo que impeça a abertura das duas portas simultaneamente;

• Dispositivo que impeça o início do ciclo caso a(s) porta(s) não esteja(m)

totalmente fechadas;

• O equipamento deverá possuir dispositivo (botão) de emergência para

bloqueio de todas as funções;

• Sistema de proteção contra superaquecimento;

• Sistema de indicação luminosa para alertar o operador em casos de

problemas com o ciclo.

Infra-estrutura

• Saída lógica, transmissão, impressão e armazenamento de dados em

computador;

• Tensão de alimentação: 220 VAC - trifásico.

Acessórios para Três Unidades de Termodesifecção:

• Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa com produção mínima

de 50 litros/hora que permita ao equipamento executar os processos de

termodesinfecção adequadamente.

• Impressora para registro de: tempos de operação, ciclos, fases do ciclo,

temperaturas, data e hora.

• Compressor de ar comprimido que atenda a demanda do equipamento;
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• Racks para acomodação das cargas dentro da câmara, construído em aço

inoxidável AISI-316 com polimento sanitário:

a. 03 (três) racks para instrumentais cirúrgicos.

b. 03 (três) racks para tubos (traquéias) de ventiladores.

c. Cestos com tampa para instrumentais cirúrgicos.

d. 06 (seis) carrinhos externos em aço inox.

Normalização:

• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde.

Especificação 40 -  Ultrassom doppler vascular – Neurocirurgia

Sistema para a realização de medidas de velocidade de fluxo sanguíneo

intracraniano e periférico através do principio Doppler, por ultra-som. Aparelho

portátil, semelhante à uma maleta, composto basicamente de unidade monobloco

dotada de tela, teclado e conexão para sondas externas;

Aplicação básica:

Dispositivo médico para o diagnóstico e monitoração, da circulação cerebral,

medindo a velocidade do fluxo no interior do vaso sanguíneo para a avaliação

hemodinâmica e verificação da ausência de circulação cerebral (morte cerebral);

Aspectos gerais:

• Unidade Monobloco;

• Dotado de entrada para teclado alfanumérico para registro de dados do

paciente.

• Com tela colorida tipo LCD-TFT ou tecnologia similar de no mínimo 8

polegadas.

• Botões ou teclas para o controle operacional do aparelho;
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• Dotado de pelo menos uma interface serial, padrão USB para exportar

exames ou imagens;

• Conexão com monitor VGA;

• Chave liga/desliga

• Possibilidade de gravação de todos os dados do exame;

• Possibilidade de gravação do exame em modo dinâmico;

• Parâmetros programáveis pelo usuário principalmente parâmetros

vasculares.

• Configurações de protocolos pré-definidos pelo usuário;

• Gerenciador de dados do paciente.

• Impressão de relatórios em impressoras compatíveis com Windows XP ou

arquivo PDF;

• Possibilidade de atualização de software;

• Mínimo de 2 conectores ativos para sondas, podendo utilizar adaptador;

• Número de canais igual ou superior a 128.

• Peso igual ou inferior a 5 (cinco) kilogramas, a unidade básica

(monobloco);

• Memória armazenamento de no mínimo  60 Gb para imagens e cine.

• Ajustes de ganho, potência, velocidade de varredura, zoom.

• Medidas básicas de distância e área, no mínimo.

• Modos de imagem: modo M, no mínimo.

• Função Doppler colorido, pulsado e contínuo;

• Presets  para, no mínimo, medidas  vasculares.

• Apresentação de no mínimo os seguintes índices em tempo real, no

monitor: PI (índice de pulsatilidade), RI (índice de resistividade),

velocidade máxima (píco sistólico), velocidade média, velocidade mínima

diastólica e relação velocidade sistólica/velocidade diastólica;

• Com alça para transporte.

• Alimentação 110/220 V – 50-60 Hz, selecionável
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• Deve permitir a exportação de dados dos exames por meio de USB, no

mínimo.

Acessórios:

• Sondas/transdutores externos:

o Uma sonda/transdutor de 2.0 Mhz que permita a realização de exames

intracranianos;

o Uma sonda/transdutor de 4.0 Mhz que permita a realização de exames

extra craniano (carótidas).;

ou

o Duas sondas/transdutores multifrequenciais com faixa de freqüências

que abranjam 2 e 4 Mhz no mínimo;

• Cabo de alimentação para ligação em rede elétrica 127V - 60Hz e se

necessário a fonte de alimentação;

• Um teclado  alfanumérico;

• Suporte para transdutores quando não utilizados;

• Suporte de transdutores para fixação a cabeça do paciente, na janela trans-

temporal, durante cirurgia, permitindo a monitoração do fluxo a ser

examinado, mesmo que haja movimentação do paciente.

• Bateria recarregável (instalada internamente no equipamento);

• Garrafa de gel para ultra-som de diagnóstico;

• Maleta para transporte.

• Todos os softwares e aplicativos necessários ao funcionamento do aparelho

devem ser fornecidos em CD para futuras re-instalações, com suas

respectivas chaves e senhas de acesso.

Normalização:

• Certificado de registro no ministério da saúde;

• Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 emitido por

laboratório credenciado pelo INMETRO
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Especificação 41 -  Ventilador Pulmonar

Ventilador pulmonar eletrônico, micro processado para pacientes adultos e

pediátricos, para utilização em CTIs, em pacientes com doenças respiratórias de alta

complexidade. Tais como: sara, fibrose pulmonar, congestão pulmonar e etc.

Aspectos gerais

• Ciclado por tempo, volume e pressão

• Limitado à pressão;

• Fluxo intermitente para ventilação adulto;

• Equipamento deve ser capaz de funcionar apenas na rede de Oxigênio

(100%);

• Função Auto-Teste;

• Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apnéia, em

todas as modalidades de ventilação;

• Com sistema de compensação de fuga e complacência;

• Alimentação elétrica de 127/220 VAC - 60 Hz, automática;

• Bateria selada recarregável de emergência permitindo o funcionamento

mínimo de 60 minutos;

• “Monitor Gráfico (colorido) de ventilação, mínimo de 10”, com apresentação

de pelo menos duas formas de ondas simultâneas;

• Monitoração de FIO2, através de sistema que permita a detecção de presença

do gás e da concentração de oxigênio e apresentação no monitor;

• Medidas ventilatórias de complacência dinâmica, estática e resistência das

vias aéreas.

• Topologia de montagem de circuito respiratório idêntica para pacientes

adultos, neonatos e infantis, sendo mantido constante o ponto de fixação do

sensor de fluxo (conforme manual de operação registrado na ANVISA);

• Proteção contra entrada de condensado e particulado oriundos da rede de ar

comprimido;
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Acessórios

• Circuito paciente completo com traquéias em silicone lisas internamente,

autoclaváveis, com reservatórios de líquidos nas traquéias (drenos). Deverão

ser fornecidos junto com o equipamento 03 (tres) circuitos pacientes

completos para adulto e 03 (tres) circuitos pacientes completos

pediátrico/neonatal;

• Umidificador aquecido com controle da temperatura , proteção contra entrada

de água e sistema de segurança contra superaquecimento.

• 03 (três) Jarras térmicas, autoclaváveis, para umidificador, com entrada

individual para reabastecimento com seringa ou equipo, sem a desconexão

do circuito paciente.

• Mangueiras e conexão para gases (ar comprimido e oxigênio), conforme

normas da ABNT,

• Cabo de força para conexão do equipamento à rede elétrica:

Fase/Neutro/Terra;

• Pedestal com rodízios e travas (freios);

• Todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento do

equipamento;

• Válvulas reguladoras de ar comprimido e oxigênio (uma de cada);

• 02 Manuais de operação do equipamento;

• 6 unidades de mascara facial (nariz/boca) permanente

autoclavável/esterilizavél com todos os acessórios de fixação, sendo 2 de

cada tamanho adulto diferente.

Normatização

• Deverá ser apresentado Certificado definitivo de Registro no Ministério da

Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC

60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12 .(atualizada);

Controle



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

149

• Modos mínimos de operação: ventilação mandatório intermitente sincronizada

(SIMV), pressão positiva contínua (CPAP), Assistida/ controlada a pressão e

volume, volume controlado com pressão regulada , ventilação com suporte de

pressão PS; APRV ou Bilevel ou Bipap;

• Possibilidade de ventilação não invasiva, com compensação de perdas por

escape aérea na mascara e alarme de desconexão.

• Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 6 a 120 l/min, em todas as

modalidades inclusive nas modalidades espontâneas

• Volume corrente que abranja a faixa mínima de: 20 a 2000 ml;

• Tempo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0,3 a 5 segundos;

• Freqüência respiratória que abranja a faixa mínima de:   3 a 100rpm;

• Peep que abranja a faixa mínima de: 0 a 40 cm H2O;

• Pressão de suporte que abranja a faixa mínima de: 0 a 60 cm H2O;

• Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo;

• Com possibilidade de realização de ciclo manual;

• Misturador de Ar Comprimido e Oxigênio,  ajustável entre 21 a 100%

(Blender), com sistema segurança ou By Pass que permita o funcionamento

contínuo do aparelho, mesmo com a queda de uma das redes de gases;

• Necessidade de confirmação de alteração de qualquer parâmetro.

Monitoração

• Fluxo inspiratório, freqüência, tempo inspiratório, relação I/E, pressão

inspiratória máxima, volume inspiratório, pressão média;

• Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que evite aumento

excessivo da pressão endotraqueal;

• Apresentação direta dos valores das medidas ventilatorias através de

comandos específicos;

Indicadores visuais

• Equipamento ligado na rede elétrica;
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• Bateria de emergência em uso;

• Alarme sonoro silenciados temporariamente.

Alarmes audiovisuais

• Apnéia;

• Alta pressão nas vias aéreas;

• Falta de alimentação elétrica;

• Baixa pressão / desconexão do sistema respiratório;

• Bateria de emergência com baixa carga.

Especificação 42 -  Ventilador Pulmonar de transporte

Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado para pacientes adultos e

pediátricos, para utilização em transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar;

Aspectos gerais

• Ciclado por tempo, volume ou pressão

• Limitado à pressão;

• Fluxo intermitente para ventilação adulto;

• Equipamento deve ser capaz de operar somente na rede de Oxigênio (100%);

• Função Auto-Teste;

• Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apnéia,

• Com sistema de compensação de fuga de ar;

• Alimentação elétrica de 127/220 VAC - 60 Hz, automática;

• Bateria selada recarregável de emergência permitindo o funcionamento mínimo

de 3 horas;

•  Monitor Gráfico de ventilação, com apresentação de pelo menos duas formas de

ondas;

• Circuito respiratório dotado de traquéias e válvulas que proporcionem operação

sem necessidade de retorno do ramo expiratório ao respirador;
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• Dotado de alça para transporte e/ou ganchos para fixação em macas tubulares;

Controle

• Modos mínimos de operação: ventilação mecânica controlada e ou assistida

controlada a pressão e ou a volume, pressão positiva contínua (CPAP), ,

ventilação com suporte de pressão PS;

• Possibilidade de ventilação não invasiva;

• Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0 a 100 l/min;

• Volume corrente que abranja a faixa mínima de: 50 a 2000 ml;

• Tempo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0,2 a 5 segundos;

• Freqüência respiratória que abranja a faixa mínima de:   2 a 60 rpm;

• Peep que abranja a faixa mínima de: 0 a 20 cm H2O;

• Pressão de suporte que abranja a faixa mínima de: 0 a 30 cm H2O;

• Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo;

• Com possibilidade de realização de ciclo manual;

• Sistema de segurança de sobre pressão inspiratória;

Monitoração

• Fluxo inspiratório, freqüência, tempo inspiratório, relação I/E, pressão inspiratória

máxima, volume e pressão média;

• Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que  evite aumento

excessivo da pressão endotraqueal;

Indicadores visuais

• Equipamento ligado na rede elétrica;

• Bateria de emergência em uso;

• Alarme sonoro silenciados temporariamente.

Alarmes audiovisuais

• Apnéia;

• Alta pressão nas vias aéreas;
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• Falta de alimentação elétrica;

• Baixa pressão / desconexão do sistema respiratório;

• Bateria de emergência com baixa carga.

• Fugas e ou baixa pressão;

Acessórios

• Circuito paciente com traquéias em silicone lisas internamente, autoclaváveis,

Deverão ser fornecidos junto com o equipamento 02 (dois) circuitos pacientes

para adulto e 02 (dois) circuitos pacientes pediátrico. Cada circuito deverá ser

compostos com todos os componentes necessários a ventilação do paciente,

como: válvulas, sensores e conexões pertinentes;

• Bateria interna; recarregador da bateria interna;

• Alça para fixação em maca;

• Máscaras adulto e pediátricas permanetes, autoclavável e completa com todas

as partes para fixação.

• Sistema de transporte com bolsa;

• Suporte para fixação em ambulância ;

• Conversor 12V DC/DC;

• Pulmão de testes;

• Mangueiras e conexão para oxigênio, conforme normas da ABNT,

• Cabo de força para conexão do equipamento à rede elétrica: Fase/Neutro/Terra;

• Todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento;

• Válvula reguladora de oxigênio ;

Normatização:

• Deverá ser apresentado Certificado definitivo de Registro no Ministério da

Saúde;

• Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC

60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12 .(atualizada);



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

153

Especificação 43 -  Video Broncoscópio

Equipamento de alta qualidade óptica cujo principio de funcionamento baseia-se na

transmissão de imagem das estruturas anatômicas através da incidência de luz

sobre as mesmas e a captação das imagens resultantes através de um conjunto de

câmera de vídeo e sistema de processamento de imagem.

Aplicação básica:

Este equipamento é utilizado em exames endoscópicos por meio de introdução do

mesmo em cavidades nasais, nasofaríngea e boca, permitindo a visualização de

estruturas (Brônquios)  para diagnóstico e tratamento.

Fonte de luz:

• Fonte de luz branca de alto brilho baseada em lâmpada xenon;

• Sistema de ventilação e/ou stand by da lâmpada para incremento de durabilidade

em sua vida útil;

• Potência mínima da lâmpada de no mínimo 100 W, temperatura de cor de no

mínimo 5500 K e com vida útil mínima estimada em 500 horas;

• A fonte de luz pode estar integrada a processadora de vídeo.

Endoscópio:

• Com dois endoscópios coma as seguintes características:

o Sistema óptico com campo de visão com no mínimo 120º e profundidade do

campo de no mínimo 3 mm;

o Espessura externa do tudo de inserção: mínimo de 3,8 mm e máximo de 6,2

mm;

o Diâmetro do canal interno: aprox. 2,8 mm;

o Angulação Up: mínimo de 180º;

o Angulação Down: mínimo de 130º;

o Comprimento de trabalho: mínimo de 600 mm;
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o  Iluminação provida por condução de luz por fibra ótica;

o Captura de vídeo por meio de microcâmera colorida;

Processador de Vídeo e Monitor:

• Processador de vídeo capaz de reconstruir a imagem obtida pela microcâmera

do endoscópio e disponibilizar o sinal de vídeo em monitor colorido em tempo

real;

• Monitor colorido de tela plana de 17” no mínimo, tipo CRT, com resolução e

tempo de resposta compatível com a microcâmera do equipamento ;

• Deve possuir saída de vídeo para uso de vídeo printer colorida;

• Deve possuir saída de vídeo para uso de equipamentos de vídeo cassete/DVD

recorder;

Acessórios, peças e material de consumo

• O endoscópio deve vir completo para uso.

• Deve ser fornecido com duas pinças de biópsia.

• Deve ser fornecido com escova para limpeza do canal de biópsia e vácuo.

• Deve ser fornecido estojo para guarda do equipamento e transporte.

Alimentação elétrica

• Alimentado por cabo de força em rede elétrica 110/220 V 60 hz.

Normalização

• Deverá ser apresentado certificado de registro no Ministério da Saúde, Deverá

ser apresentado Certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60601-1 ou

equivalente de país de origem.



Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário

Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG

Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br

155

Especificação 44 -  Video laparoscópio

Equipamento de alta qualidade óptica cujo principio de funcionamento baseia-se na

transmissão de imagem das estruturas anatômicas através da incidência de luz

sobre as mesmas e a captação das imagens resultantes através de um conjunto de

lentes e fibras óticas.

Aplicação básica:

Este equipamento é utilizado aplicar gás carbônico para manter pneumoperitônio

“inflado” e visualizar o interior do paciente via passagens criadas cirurgicamente.

Promove diagnósticos transvaginal ou abdominal minimamente invasivo e terapia da

área abdominal (laparoscopia e hidrolaparoscopia) ou útero (histeroscopia de

diagnóstico).

Fonte de luz:

• Fonte de luz branca de alto brilho baseada em lâmpada xenon na qual o

endoscópio deve ser acoplado por meio de cabo de fibra ótica com extensão

mínima de 2 m;

• Sistema de ventilação e/ou stand by da lâmpada para incremento de durabilidade

em sua vida útil;

• Controle de intensidade acessível ao operador;

• Potência mínima da lâmpada de 180W, temperatura de cor mínima de 6000 K e

com vida útil mínima estimada em 500 horas;

Endoscópio

• Sistema óptico rígido construído em aço inoxidável e autoclavável.

• Ângulo de visualização: 30º;

• Diâmetro: aprox. de 7 a 10 mm;

• Comprimento de trabalho: mínimo de 300 mm;

• iluminação provida por condução de luz por fibra ótica;
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•  Ocular para observação do operador em formato circular incorporada ao

endoscópio;

• Lentes proximal e distal em safira;

Bainha externa:

• A bainha deve ser compatível com o endoscópio a ser fornecido;

• Deve possuir tubo, registro de passagem de inflação e forqueta;

Peça externa da cânula:

• Deve possuir mola de compressão e registro de passagem de insuflação;

Acessórios, peças e material de consumo

• O equipamento deve oferecer projeto e opções de acessórios com

compatibilidade com insuflador de CO2 ou bomba, estereotaxia, unidades

eletrocirúrgicas e laser.

• Deve ser fornecido sistema de vídeo completo compatível e acoplável ao

equipamento, devendo ser composto basicamente de câmera de vídeo CCD de

três chips (RGB), processador de vídeo e monitor colorido tipo CRT de tela plana

de no mínimo 17” . O monitor deve possuir tempo de resposta e resolução

compatível com a câmera utilizada. O sistema deve possuir saídas de vídeo BNC

ou RCA para impressora colorida e para vídeo-cassete. Deve ser fornecido com

rack metálico, com fechadura, com pintura eletrostática montado sobre rodízios

com espaço para os componentes supracitados;

• Deve ser fornecido sistema de insuflador eletrônico de CO2, com aquecimento e

com capacidade para no mínimo trinta litros; com indicação do volume de CO2 no

cilindro e alarmes audiovisuais para sobrepressão;

• Deve ser fornecido kit de limpeza completo para o equipamento, com as soluções

e escovas necessárias para a perfeita conservação do mesmo.

• Uma lâmpada reserva para a fonte de luz.

• A fibra ótica utilizada deve possuir estrutura reforçada com Klever;

• Pelo menos três endoscópios rígidos com uma bainha para cada um;
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• Todo o conjunto deve ser montado em trolley com pintura eletrostática, dotado de

rodízios com freio.

• A mangueira entre o Insulflador de CO2 e a bala (cilindro) não deve ter

comprimento inferior a dois metros, exceto se houver suporte da bala no próprio

trolley citado anteriormente;

• Devem ser fornecidas todas as partes, peças e acessórios necessários ao

perfeito funcionamento do equipamento.

Alimentação elétrica

• Alimentado por cabo de força em rede elétrica 110/220 V 60 hz.

Normalização

• Deverá sr apresentado certificado de registro no Ministério da Saúde, Deverá ser

apresentado Certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60601-1 ou

equivalente de país de origem. (Verificar a inclusão da norma NBR 60601-1-1


