
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos odontológicos e 

ambulatoriais para uso nas Unidades Estratégias de Saúde da Família, com recursos das Propostas no 

118.40.173000/1140-01, 118.40.173000/1160-01, 118.40.173000/1177-08, 118.40.173000/1177-09, 

118.40.173000/1177-11, 118.40.173000/1180-08 e 118.40.173000/1180-09, de Emendas Parlamentares, 

sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo 

com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 018/2020, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 

8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MODELO DE PROPOSTA 

Aquisição de equipamentos odontológicos e ambulatorial para uso nas Unidades Estratégias de Saúde da 

Família, com recursos das Propostas no 118.40.173000/1140-01, 118.40.173000/1160-01, 118.40.173000/1177-

08, 118.40.173000/1177-09, 118.40.173000/1177-11, 118.40.173000/1180-08 e 118.40.173000/1180-09, de 

Emendas Parlamentares, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 2 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO 

Amalgamador: aparelho vibrador de cápsulas pré-

dosificadas para formação de amalgama e 

ionômero de vidro. Fomação de amalgama e 

ionômeros de vidro através de cápsulas pré 

dosificadas, tempo de procedimento 30/60 

segundos com frequência de vibração 4000/min. 

consumo de 100 w. 

Voltagem 110V-220V Bivolt. 

   

2 1 UN APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO 

Aparelho de Raio X digital: possui comando 

disparador com timer eletrônico digital micro 

processado, display em LCD azul com 

possibilidade de seleção de tipo de película, tipo 

de paciente adulto ou criança, técnicas 

radiográficas e controle remoto equipado com 

cabo espiral de até 5 metros e sinal sonoro e led 

indicativo do disparo dos Raios X. Construído em 

uma estrutura de aço tubular, o Aparelho de Raio 

X Digital possui movimentos suaves com giro 

horizontal livre de 360° nas conexões do braço 

com a coluna, na junção dos braços e no 

movimento do cabeçote, eliminando a 

possibilidade de rompimento da fiação elétrica. 

Voltagem 220V. Informações Técnicas: Rede: 

220V. Frequência da Rede: 50/60 Hz Corrente 

Nominal: 6 A (220V) Corrente do Tubo: 8 mA 

(variável) Voltagem do Tubo: 70 Kvp. Variação 

de voltagem permitida: 5 Kv. Filtração Total: 3,61 

mm Al /Equivalente. Ponto Focal: 0,8 x 0,8 mm 

(IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,32a 3,20 

segundos. Dimensão do Braço: 1,25 mm. 

Acompanham o equipamento, o Certificado de 

radiação de fuga e de Blindagem atestado por 

físico médico. 

 

  

3 6 UN ARMÁRIO VITRINE 

material de confecção aço/ferro pintado, possui 

laterais de vidro, 2 portas de vidro. 

   

4 6 UN ARTICULADOR ODONTOLÓGICO 

Distância intercondilar ajustável, guia condílica e 

ângulo de bennet ajustável. 220v 

   

5 1 UN ASPIRADOR DE SECREÇÕES    



ASPIRADOR CIRÚRGICO C/ FR 5 LITROS 

BIV. PEDESTAL 

Possui suporte com rodízios e válvula de 

segurança. Potente motor de vácuo; Painel 

termoplástico injetado (ABS); Fluxo de aspiração 

de 40 litros por minuto; Frasco de 5 litros 

autoclavável 134°. 

6 4 UN AUTOCLAVE 

Autoclave Horizontal Digital 21 Litros 

Câmara de esterilização em aço inoxidável. Possui 

câmaras construídas em aço inox 304 produzido 

de acordo com as normas técnicas. Painel digital 

com dois displays independentes, inteiramente em 

teclado de membrana e com avisos que permitem 

o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo. 

Permite o controle em tempo real de todo o ciclo 

de esterilização através de dois painéis digitais 

independentes, totalmente em teclado de 

membrana e com diversos indicadores. Fecho da 

tampa de triplo estágio com sistema de restrição 

de abertura por fuso de encaixe e deslizamento 

por rolamento axial. Dispositivo patenteado que 

impede a abertura da tampa enquanto houver 

pressão interna, segurança e suavidade no 

acionamento. Sistema de porta com construção 

dupla totalmente em aço carbono e aço inox 

laminados. Guarnição em silicone vulcanizado 

fixada na câmara de esterilização. Não necessita 

de tubulação para drenagem de água. Operação 

fácil e automática que permite a seleção de 

diferentes ciclos. Eficiente secagem do material e 

com opção de ciclos extras. Utiliza água limpa a 

cada ciclo para melhor qualidade de vapor. 

Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo 

e previnem falhas de operação e/ou 

funcionamento. Diversos sistemas de segurança 

automáticos, com controle de falhas de pressão, 

temperatura, elétrico e outros. Desligamento 

automático em caso de excesso de temperatura, 

pressão ou falta de água. 

   

7 3 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 

Balança Antropométrica Digital Adulto 200Kg 

CARACTERISTICAS GERAIS: Estrutura em 

chapa de aço carbono; 

- Padrão na cor branca; 

- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; 

- Tapete em borracha anti-derrapante; 

- Pés reguláveis em borracha sintética; 

- Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 

m; 

- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento 

automático; 

- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de 

altura e 8,1 mm de largura; 

- Plataforma: 340 x 390 mm; 

   



- Opcional: Saída de dados RS 232; 

- Função TARA até capacidade máxima; 

- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 

IPEM; 

- Procedência nacional; 

8 2 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 

PEDIÁTRICA 

Balança Digital Pediátrica com Concha PVC 

Capacidade de 30 kg e divisão de 10 gr; 

Concha anatômica em polipropileno com medida 

540 x 290 mm injetada em material anti-germes; 

Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura 

e 8,1 mm de largura; 

Estrutura interna em aço carbono acabamento 

bicromatizado; 

Pés reguláveis em borracha sintética; 

Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento 

automático; 

Função TARA até capacidade máxima da 

balança; 

Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 

IPEM 

   

9 2 UN BIOMBO 

CARACTERISTICAS: Estrutura em tubo de 3/4 

x 1.2; Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 

fechado; Pintura epóxi com tratamento 

anticorrosivo; Pés com ponteiras de borracha e 

rodízios nas laterais; Tecido: Pano. 

   

10 3 UN BISTURI ELÉTRICO 

Bisturi Eletrônico 150 Watts Microprocessado. 

Equipamento microcontrolado (controle interno 

digital). Possui circuito monopolar com corte 

puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar, 

oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso de 

eletrocirurgia. Controle suave, linear e 

independentes para o modo bipolar e monobolar. 

Potências Monopolar: Corte : 70W – Carga 100 

Ohms Blend 1: 50W – Carga 100 Ohms Blend 2: 

30W – Carga 100 Ohms Blend 3: 20W – Carga 

100 Ohms Potência Bipolar: Corte: 70W – Carga 

100 Ohms Blend 1: 50W – Carga 100 Ohms 

Blend 2: 30W – Carga 100 Ohms Blend 3: 20W – 

Carga 100 Ohms Alimentação: Rede elétrica – 11-

/220 Volt (Automático) – 50/60Hz  

Normas: ABNT NBR IEC 60601-1 E ICE 60601-

1 

ABNT NBR IEC 60601-1-2 E ICE 60601-1-2 

ABNT NBR IEC 60601-1-4 

ABNT NBR IEC 60601-2-2 E IEC 60601-2-2 

ABNT NBR IEC/CISPR-11 E CISPR-11 

Dimensões: Altura 14,4 cm 

Largura 23,0 cm 

Profundidade 23,5 cm 

Peso 3,5 kg 

Espec. Ambiental: Temperatura de operação: 0 a 

   



50°C 

Umidade relativa: 15 a 90% (operação) 10 a 90% 

(armazenamento) 

Status de uso: Novo 

Garantia: 12 meses 

Embalagem: 40 x 40 x 20 cm (Largura X 

Comprimento X Altura) 

Peso: 4,500 kg 

Quantidade de itens na embalagem: 1 

ACESSÓRIOS: 1 Cavo de placa neutra- 

Ref.CPN-400 

1 Pedal simples – Ref. PS-100 

1 Caneta padrão de baixa – Ref. CPB-100 

1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) Ref. 

PN-100 

1 Cabo de força (3m – 3 x 0,75mm) 

1 Kit de eletrodos de baixa – Ref. KEB-100 

* 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) – Ref. EA-85 

* 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) – 

Ref.EA-66 

* 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm) – Ref. 

EAL-4.5 

* 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) – Ref. EB-4.1 

* 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) – Ref. EB-4.2 

* 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) – 

EFR-67 

1 Manual do usuário 

11 1 UN BOMBA DE VÁCUO 2HP/CV 

Características: Sistema automático de descarga 

de resíduos diretamente no esgoto; Pré-lavagem 

automática do filtro coletor; Sistema de 

retrolavagem. Mantém o sistema em acionamento 

por 15 segundos mesmo após sugador retornar ao 

suporte da unidade; Turbina em polímero especial 

que reduz esforço do motor aumentando sua vida 

útil e diminuindo consumo de energia; Filtro 

coletor de detritos eficiente e prático; Filtro de 

entrada de água; Protetor térmico; Protege o 

motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão 

na rede externa; Motor com eixo central em aço 

inoxidável. 

Ficha técnica: Dimensões: Largura: 28cm, Altura: 

34cm, Comprimento: 28cm; Peso: 18,20Kg; 

Acionamento: Eletrônico; Vácuo Máximo: 650 

mmHg; Potência: 1 CV; Rotações do motor 

(r.p.m.): 3450-60 Hz; Alimentação: Bivolt 127V / 

220V; Frequência: 60 Hz; Corrente: 10A(220V) / 

24A(127V). 

   

12 2 UN CADEIRA DE RODAS  OBESO 

Cadeira de Rodas Obeso 130Kg 

- Fabricada em tubos de aço carbono; 

- Apoio para braços fixo; 

- Largura do assento 52 cm; 

- Altura do assento 53 cm; 

- Largura total aberta 71 cm; 

   



- Peso da cadeira: 15 Kg; 

- Capacidade de peso: 130 Kg; 

13 5 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Cadeira de rodas 

adulto com suporte de soro - Fabricada em tubos 

de aço carbono com assento e encosto revestido 

com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm 

removível no assento; - Protetor de roupa; - 

Dobrável em "X" tubular com duas chapas 

maciças bilateralmente em aço carbono 

reforçando o "X"; - Freios bilaterais com 

regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio 

para os braços escamoteáveis com apoio em 

espuma de poliuretano; - Apoio para os pés - 

Apoio para panturrilha em espuma injetada com 

regulagem de altura; - Rodas dianteiras aro 6" 

com pneus maciços com rolamento duplo 

blindado na roda e no eixo vertical, com garfos 

em alumínio;- Rodas traseiras aro 24" em nylon 

injetado com pneus infláveis com rolamento 

duplo blindado e pintura epóxi com verniz 

(eletrostática). Medidas e capacidade: - Largura 

do assento: 44cm; - Altura do assento no chão: 

48cm; - Largura total aberta: 62cm; - Peso da 

cadeira: 15Kg; - Capacidade de peso: 100Kg. 

   

14 4 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 

(Equipo/sugador/refletor) mínimo 3 terminais, 

cabeceira biarticulada, comando da cadeira de 

pedal, 3 pontas de unidade auxiliar, equipo tipo 

cart. ou acoplado, refletor multifocal (mais de 1 

intensidade) cuba porcelana/ceramica, 2 caneta de 

alta-rotação. Possui contra ângulo, possui 

micromotor, possui seringa tríplice, possui peça 

reta. Voltagem: 220V. 

   

15 1 UN CAMARA 

CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE VACINAS, 

MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, 

TERMOLÁBEIS 

GABINETE EXTERNO: tipo vertical, construído 

em material tratado quimicamente epóxi e pintura 

branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas 

niveladoras roscadas. 

GABINETE INTERNO: construído totalmente 

em polipropileno, dotado de três prateleiras em 

aramado com revestimento em epóxi branco, com 

possibilidade regulagem de altura entre as 

mesmas. 

ILUMINAÇÃO INTERNA: através de lâmpadas 

de LED com acionamento automático na abertura 

da porta. 

ISOLAMENTO TÉRMICO: em poliuretano 

injetado de alta densidade, com espessura de 

40mm. 

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEPERATURA: 

através de ventilador de ar forçado sobre a 

   



unidade evaporadora, com desligamento na 

abertura da porta. 

PORTA: de vidro duplo, com sistema 

antiembaçante, vedação através de perfil 

magnético. 

REFRIGERAÇÃO: através de compressor 

hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC. 

Sistema de degelo automático com evaporação do 

condensado. 

PAINEL DE COMANDO: tipo membrana, 

dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas 

soft-touch. Termostato eletrônico 

microprocessado com mostrador digital da 

temperatura e dos parâmetros de programação, 

sistema de travamento da programação, sensor 

tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros 

mesmo com variação brusca da energia ou 

desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos 

eletromagnéticos. 

ALARMES: temperatura abaixo de 2°C, 

temperatura alta acima de 8°C (ou programável 

pelo usuário), falta de energia elétrica, porta 

aberta, com tecla de inibição para silenciar o 

buzzer por 15 minutos. 

FAIXA DE TRABALHO: entre 2°C e 8°C, com 

ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. 

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: 

registrador eletrônico das temperaturas mínima e 

máximas atingidas, acionadas através de um 

toque. 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: 

aplicativo para gerenciamento que emite relatórios 

e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, 

permitindo o gerenciamento da câmara via 

internet, acesso vi computador, tablet ou celular. 

Permite suporte técnico remoto para ajustes de 

programação e configuração. Os dados 

armazenados são criptografados (invioláveis). 

SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. 

SISTEMA DE SEGURANÇA: termostato 

instalado em paralelo ao controlador eletrônico da 

câmara, assumindo automaticamente o controle 

das funções de comando do compressor de frio 

sempre que houver falha no comando eletrônico. 

DISCADOR: sistema automático que realiza 

ligações via central telefônica ou linha fixa, direta, 

para até seis números (celulares ou fixos) sempre 

que o equipamento alarmar por temperatura 

critica. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA 

FALTA DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS: 

através de conversor 12volts (cc) para 

110/220volts (ac), mantendo todas as funções 

eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, 

com autonomia para até 24hrs. Integrado ao 

gabinete, montado na parte inferior da câmara, 



com gaveta para bateria selada. PHASELOG: 

controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o 

sistema de emergência caso ocorra instabilidade 

da energia elétrica. Emite dados de performance 

via software de gerenciamento. A autonomia do 

sistema de emergência poderá variar devido a 

temperatura ambiente e do tempo de uso da 

bateria. CAPACIDADE INTERNA: 120 litros. 

DIMENSÕES EXTERNAS: 128cm altura X 

49,5cm larg X 51cm prof. DIMENSÕES 

INTERNAS: 77cm altura X 45cm larg X 42cm 

prof. FUNCIONAMENTO: bivolt 127 ou 

220volts 50/60Hz. 

16 1 UN CARRO DE CURATIVO 

Carro curativo com balde e Bacia: Pintura epóxi 

ou inox; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e 

prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em 

tubos redondos. 

Itens inclusos: 01 balde inox; 01 bacia inox 

Armação tubular tampo e prateleira em chapa de 

aço esmaltado ou  aço inox pés, varandas e 

suporte para balde e bacia inox pés com rodízios 

de 3" acompanha 01 balde de 5 litros em inox e 

01 bacia de 3 litros inoxidável. Dimensões 0.75m 

X 045m larg. X 080m altura. Cubagem: 0,461 M³ 

Peso: 12 Kg  Balde e bacia totalmente em inox 

   

17 2 UN CARRO MACA SIMPLES 

Carro Maca pintado, estrutura construída em 

tubos de 1 1/4' x 1,06mm, leito removível 

construído em chapa de aço 0,75mm, cabeceira 

reclinável, com grades laterais de abaixar 

construídas em tubos de 7/8' x 0,9mm pintados, 

acompanha suporte para soro em inox, pés com 

rodízios de 5', sendo dois com freio dispostos 

diagonalmente. Dimensões: 1,90m x 0,60m x 

0,80m. Acessórios: colchonete incluso. 

   

18 1 UN CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 

Informações Técnicas: Compressor tipo pistão 

oscilante; 

- Pressão Máx.: 80lbs; 

- Vazão livre: 34Lts/min.; 

- Tamanho das partículas: 0,3 - 8 microns; 

- Motor de 1/5HP; 

 Voltagem: Automática - 220V; 

- Consumo: 341w; 

- Peso: 8,5kg; 

- Comprimento: 360mm; 

- Altura: 450mm; 

- Largura: 225mm. 

Acompanha: 01 Aparelho compressor de ar com 4 

saídas; 

- 04 Conjuntos Nebulizadores em Saco Plástico 

contendo: Tubo atóxico e Copo Dosador (04 

tamanho adulto e 04 tamanho infantil);  

- 01 Folheto com Manual de Instruções 

   



19 6 UN CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 

Cilindro de Aço Oxigênio 10L 1,5 M³ 

Especificações Técnicas do Produto: Capacidade 

hidráulica (L): 10 litros; Capacidade e Gás (m³): 

1,5 metros cúbicos (m³); Pressão de serviço (Bar): 

150 bar; Diâmetro Extermp (mm): 165 mm; 

Altura (mm): 630 mm; Peso (Kg): 14,5 Kg; 

Conexão para Válvula: ABNT 218-1 

ACESSÓRIOS: válvula, manômetro e fuxômetro. 

   

20 4 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO 

Descrição do Produto: Volume interno de ar 

reservatório: 30 Litros 

Volume de ar aspirado: 6PCM 

Pressão máxima de operação: 120Lbf/pol² 

Número de cabeçotes: 1 

Cilindro/Estágio: 2/1 

Nível de ruído: 52Db 

Pintura interna: Sim 

Regulador de pressão: Sim 

Acionamento do motor: Direto 

Isento de óleo: Sim 

Ideal para 1 consultório 

Dimensões do compressor C x L x A: 73 x 27 x 

57 mm 

Características elétricas: Potência: 1CV; Rotação: 

1.700RPM; Protetorelétrico: Sim; Voltagem: 

220V. 

   

21 1 UN CONCENTRADOR DE OXIGENIO 

Baixo consumo de energia, terapia com baixo 

fluxo de oxigênio (até 5 litros por minuto). 

- Alça moldada fácil de segurar e carregar com 

apenas uma mão;- Suporte universal para 

umidificador; 

- Armazenamento interno para o tubo de conexão 

com o umidificador; 

- Conexão da cânula metálica para maior 

durabilidade; 

- Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de 

quebra; 

- Painel simples com botão liga/desliga e 

indicadores de alarme; 

- Placa de OPI 

   

22 1 UN CRIOCAUTÉRIO 

CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE 

NITROGÊNIO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Fabricado em 

materiais isolantes nobres e aço inoxidável 

Disponível em: 500 ml 

Assistência técnica nacional 

Kit com 09 ponteiras 

Registro ANVISA N. 80751510001 

   

23 1 UN DERMATOSCÓPIO 

Especificações Técnicas: Ampliação: 10 vezes 

sem distorção; Tensão: 2,5V; Iluminação: 

Halógenio/Xenon; Controle de intensidade de 

   



Luz: Sim - Reostato; Cabo de força: Metal 

recartilhado; Livre de Látex. Iluminação de 

Xenon Halógena 2.5V. Ajuste de foco e campo de 

visão com aumento de 10 vezes. Lente de contato 

com escala e sem escala. Iluminação branca e de 

alto brilho, com excelente nitidez da imagem. 

Cabo em metal com superfície recartilhada, 

melhor aderência e segurança. Reostato para 

controle de intensidade da luz. Abertura na base 

do cabo, permite utilizar bateria recarregável. 

Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. 

24 1 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

(DEA) 

Desfibrilador Externo Automático DEA - 

Características Técnicas: Alarmes sonoros e 

visuais: Alarmes de bateria fraca. 

Auxilio ao socorrista: Indicação sonora para o 

ritmo da massagem cardíaca. O equipamento 

emitirá um BIP orientando o socorrista a 

velocidade adequada da massagem cardíaca a ser 

aplicada no tórax do paciente. 

Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado 

periodicamente. Informa o percentual da carga da 

bateria, quando detectada que a bateria está com 

percentual baixo os alarmes serão iniciados 

emitindo um sinal sonoro e visual. 

Alimentação: 110/220 volts 

Anula carga: Descarga interna após 30 segundos 

se não houver sido acionado o botão luminoso de 

tratamento. 

Bateria: De Lithium - recarregável de longa 

duração - Pack de baterias que possibilita tanto a 

utilização de baterias recarregáveis quanto 

baterias descartáveis. 

Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: 

Capacidade para 200 choques ou 10 horas de 

monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: 

Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 

VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria 

interna). Tempo de carga completa da bateria 

(completamente descarregada): 4 horas. 

Temperatura de 10ºC a 60ºC. 

Carregador de bateria: Entrada: 100 - 240 VAC/ 

50 - 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A 

Combinação do Carregador com o equipamento 

compõe um sistema. 

Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso 

infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 

50 Joules - 50 - 50 - 50 joules. 

Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-

200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 

360 joules ou outras configurações de acordo com 

a necessidade do cliente. 

Comandos: Comandos de voz, texto, sinais 

visuais. Dispõe de comando de voz e texto 

   



apresentados em display, que instrui o 

socorrista/profissional durante a sequência da 

RCP. 

Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao 

equipamento e enquanto esta não é conectada o 

DEA informa por comando de voz e texto, 

indicando a necessidade de conectá-las. 

Conectores: Conector das pás de choque 

(eletrodos) na parte frontal do equipamento. 

Detecções: Detecta automaticamente arritmias 

malignas, TV E FV, que necessitam de 

desfibrilação automática. 

Dados visualizados no display: Visualiza a curva, 

o número de choques, cronômetro, indicador do 

nível de bateria, BPM, as mensagens de texto e 

desenhos explicativos. 

Display de cristal líquido colorido: 4,3". - 

Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por 

cento de inclinação que permite ao socorrista a 

perfeita visualização da monitorização do ECG. 

ECG: Sistema automático de avaliação de ECG 

que detecta complexos QRS, apresentando a curva 

do ECG no display do equipamento. 

Entrada USB: Conexão USB para transferência de 

dados 

Frequência cardíaca: 10-300 BPM com 

apresentação numérica no display. 

Gabinete: Em polímero de alto impacto - 

totalmente isolado. 

Grau de proteção: IP 56 - Proteção contra entrada 

de sólidos e líquidos. 

Grau de proteção contra choque elétrico: 

Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra 

choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF 

à prova de desfibrilação DEA - Parte aplicada de 

tipo CF à prova de desfibrilação. 

Impedância: Medidas da impedância para ajuste 

da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), 

ajustando o tempo de duração, o nível de corrente 

elétrica do choque, aumentando a eficácia na 

desfibrilação e reduzindo o risco de danos 

causados ao paciente não permitindo disparo com 

pás abertas ou em curto-circuito. 

Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol 

Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou 

infantil. 

Peso: Peso aproximado de 1,9 kg. 

Dimensão: 295 x 225 x 155 mm. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível 

com ambiente Windows para comunicação e 

interpretação dos dados coletados para PC, com 

cabos interface, licença de software, quando 

solicitado com esta versão. Através do software é 

possível visualizar todos os eventos ocorridos 

durante a toda utilização do equipamento. Através 



do Cartão de memória ou do cabo UBS será 

possível a transferência dos dados para o software 

que permitirá uma análise detalhada dos eventos 

gravados durante a utilização do DEA. Permite 

visualização de todos os dados armazenados; 

Exibição das curvas, eventos, informações gerais, 

impressão de dados, alteração de idioma, 

Visualização de eventos ocorridos, data e hora, 

descrição da ocorrência. Com capacidade de 

armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 

eventos. 

Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 

joules. 

Tempo desde o início da operação do 

desfibrilador até a prontidão para descarga: 

Máximo 30 segundos na energia máxima. 

Tempo de carga completa da bateria: 4 horas 

quando completamente descarregada. 

Tempo descarga: Menor que 240 ms. 

Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível 

com ambiente Windows para comunicação e 

interpretação dos dados coletados para PC, com 

cabos interface, licença de software, quando 

solicitado com esta versão. 

Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC 

Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem 

condensação 

Classificação: CF 

25 5 UN DETECTOR FETAL 

Descrição: Conta com transdutor de alta 

sensibilidade compacto, Leve e fácil operação 

com Alto-Falante de alta performance e 

compartimento para transdutor. Entrada para fone 

de Ouvido. Botão Liga/Desliga, Controle de 

volume e desligamento automático. Com tela de 

LCD. Utiliza 2- pilhas AA. Frequência 3 MHz; 

Semanas mínimas de gravidez 12. 

Itens Incluso: 1 Aparelho doppler fetal; 1 

Transdutor; 2 Pilhas AA; Manual e Caixa original 

do Produto. 

   

26 2 UN ELETROCARDIOGRAFO  

Equipado com 12 canais e 12 derivações 

simultâneas, demonstrados através da tela LCD 

colorida com tecnologia touch screen. Possui 

bateria recarregável com autonomia para realizar 

ate 100 exames. A memória interna é capaz de 

armazenar até 120 exames. Impressão é realizada 

por meio de uma impressora térmica com 

tecnologia de alta resolução. As impressões 

podem ser em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 e 

há a possibilidade de economia de impressão no 

modo grade, permitindo o uso de bobina de fax. O 

software permite visualizar, arquivar e envio por 

email. Características: Tela LCD colorida de 4,3" 

   



com tecnologia touch screen com visualização de 

12 canais. Visualização do ECG em tempo real. 

Interpretação do ECG baseado no avançado 

código Minnesota. Detecção de marcapasso e 

Identificação de eletrodo solto. Idioma: Português. 

Conexão com o PC através da LAN ou adaptador 

USB. Opcional: Módulo de Espirometria. Itens 

Inclusos: Cabo paciente 10 vias. Kit eletrodos de 

membro tipo clip. Kit eletrodos precordiais. Gel 

para eletrodos. Cabo de alimentação. Bobina de 

papel térmico para impressão. Manual de 

operação. 

27 5 UN ESCADA 02 DEGRAUS 

Escada de 02 Degraus AÇO INOXIDAVEL Piso 

Borracha 

- Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de 

Ø3/4” x 1,20mm; 

- Piso em chapa de aço inox AISI 430 de 1,20mm; 

- Revestido com borracha antiderrapante e 

proteção com cinta de aço inox em toda a volta;  

- Pés com ponteiras de borracha; 

- Dimensões: 0,40 x 0,36 x 0,36m (CxLxA). 

   

28 13 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO  

Aparelho de pressão aprovado pelo IMETRO, 

possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em 

algodão e fecho em velcro. Verificado e aprovado 

pelo IMETRO; Manguito com pêra em PVC; 

Braçadeira em nylon; Estojo para viagem. 

   

29 3 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO 

Composição: 01- Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após tratamento 

antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 

mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01- Braçadeira 

em tecido resistente, fecho em NYLON 01- Pêra 

insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle 

de ar em metal cromado permitindo a retenção e o 

esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera 

e tubos Conectores em borracha (látex), na cor 

preta; 

   

30 5 UN ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL  

Composição: 01- Manômetro aneróide em duro 

metal com pintura texturizada, após tratamento 

antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 

mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01- Braçadeira 

em tecido resistente, fecho em NYLON 01- Pêra 

insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle 

de ar em metal cromado permitindo a retenção e o 

esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera 

e tubos Conectores em borracha (látex), na cor 

preta; 

   

31 4 UN ESTETOSCÓPIO ADULTO 

ESTETOSCOPIO ADULTO: Leve, pesa menos 

que 100g, as partes em metal possuem 

acabamento escovado. Olivas macias de silicone 

que ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, 

   



encaixe sem rosca com excelente vedação 

acústica. Olivas com tecnologia de Nano silicone, 

não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. 

Tubo PVC. 

32 3 UN ESTETOSCÓPIO INFANTIL  

Estetoscópio Duplo Infantil: Possui olivas com 

formato anatômico feitas de borracha macia 

hipoalergênica. Hastes feitas de metal cromado 

altamente resistente. Estetoscópio com dupla 

auscultação. 

   

33 5 UN FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 

Foco Clinico Com Espelho - Foco de luz auxiliar 

para exames clínicos e ginecológicos. Com haste 

superior flexível e cromada. Pedestal com haste 

inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta 

resistência. Base do pedestal com 04 rodízios 

proporcionando maior sustentação e segurança ao 

equipamento. 

   

34 1 UN FOTOPOLIMERIZADOR 

TECNOLOGIA: à Bateria (sem fio). Pode ser 

utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por 

LED de alta potência (1250 mW/cm2). 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de 

aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Com 

bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da 

operação. Tempo máximo de uso continuo: 300 

segundos. Led indicativo com bip sonoro do 

tempo decrescente. Bivolt automático, podendo 

ser utilizado em tensões de alimentação entre 

100V – 220V (50/60Hz). Desligamento 

automático ao final do tempo solicitado. Corpo da 

caneta constituído em ABS. Radiômetro interno 

automático. Mantém estabilizada a potência de 

luz. Peça de mão anatômica para melhor 

manuseio. Silencioso, pois não necessita de 

ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do 

LED emissor de luz. Ponteira de 

fotopolimerização confeccionada em fibra ótica 

orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC 

e com giro de 360º. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Comprimento 

sem a ponteira: 16,5 cm; Alimentação: Bivolt 

automático 90 – 220V; Frequência: 50/60 Hz; 

Peso da peça de mão: 0,100 Kg; Peso Bruto: 

0,300 Kg; Comprimento de onda: 420 à 480 nm; 

Emissor de luz: Led (light emiting diode) – Luz 

Azul; Bateria: 3,7V 1400 mA; Potência de luz: 

1250 mW/cm². 

   

35 4 UN INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL 

Inalador Nebulizador 

Informações Técnicas: 

- Motor: 1/30 Hp; 

- Consumo de Energia: 70 / 80 W; 

- Voltagem: 220 Volts (60 Hz); 

- Compressão: 40 Libras (máximo); 

   



- Vazão de ar livre: 15 litros / min; 

- Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min; 

- Partículas: 0,5 a 8 mícrons 

36 1 UN JATO DE BICARBONATO 

Características: Caneta do jato de bicarbonato 

com sistema de remoção do bico misturador para 

limpeza e autoclavagem; Pressurização interna 

através do terminal (bordem) do micro-motor do 

equipo, dispensando ligações externas de ar e 

água; Despressurização interna através de 

varredura automática do bicarbonato, ocorrendo 

do reservatório até a peça de mão; Registros de 

ajuste fino para controle de água e ar possibilitam 

adequar à necessidade de cada operação; 

Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e 

com tampa transparente; Filtro de ar com 

drenagem semi-automática; Peça de mão 

anatômica com mangueira lisa, leve e flexível; 

Acionamento através do pedal do equipo; 

Gabinete confeccionado em plástico resistente. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Pressão de 

entrada de água (PSI): 15 a 72; 

Pressão de entreda de ar (PSI): 70 a 80; 

Altura (mm): 131 Largura (mm): 160 

Comprimento (mm): 164; 

Peso lqdo (Kg): 0,715; 

Peso bruto (Kg): 1,005 

ITENS INCLUSOS: 01 x Jato de Bicarbonato; 01 

x Caneta para jato com bico removível e 

autoclavável; 01 x Manual de Instruções; 

   

37 2 UN LANTERNA 

Lanterna Clínica LED 

Especificações Técnicas: Lanterna de alta 

performance com iluminação LED de 2,2V; 

Confeccionada em metal leve de alta qualidade; 

Iluminação brilhante LED para melhor 

visualização; Medidas: 14cm de comprimento e 

1,2 cm de diâmetro. Alimentação através de duas 

pilhas AAA (palito) *inclusas. Oferece um design 

leve resistente, bem como uma de duas vias 

interruptor on / off para o uso conveniente. O 

interruptor de botão de pressão "Tip Top" permite 

que a unidade seja ativada em rajadas curtas, 

enquanto o clipe de bolso pode travar a unidade 

na posição "on". Isto permite tanto a conveniência 

de uso, bem como o aumento da vida útil da 

bateria. 

   

38 2 UN LARINGOSCÓPIO 

Kit Laringoscópio Inox Adulto Completo com 05 

Lâminas Curva e com Estojo 

Características da Lâmina: Lâmina fabricada em 

aço inoxidável à prova de ferrugem.; Acabamento 

acetinado para redução do brilho; Utiliza cabos 

tipo AA e tipo C; Esterilizável em óxido de 

etileno ou autoclave a vapor; Autoclavável a 

   



134ºC durante 5 minutos; Lâmpada Halógena 

2,5V. 

Características do Cabo: Cabos em metal à prova 

de ferrugem, leves e resistentes; Tampa da bateria 

fechada impede líquidos penetrarem no interior do 

compartimento; Tampa rosqueável com mola em 

aço inox; Simples conversão de bateria tradicional 

por bateria recarregável, por meio de uma tampa 

de carregamento aberta; Superfície recartilhada, 

melhor aderência e segurança; Cabo autoclavável. 

Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V; 

Alimentado por 02 (duas) pilhas tamanho C 

(médio) (inclusas). 

Características da Bolsa: Revestimento em couro 

sintético e almofadado.; Divisórias internas para 

05 lâminas e 01 cabo; Fecho em zíper. 

Acompanha: 1 Cabo para Laringoscópio Adulto; 

1 Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 0; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 1; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 2; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 3; 1 

Lâmina para Laringoscópio Adulto numero 4. 

39 1 UN MESA AUXILIAR 

mesa auxiliar construída em tubos pintados de 

7/8" x 0,9mm de espessura tampo e prateleira 

construído em chapa pintada de 0,75mm de 

espessura. pés com ponteiras. dados técnicos: 

altura 80cm; largura 40cm; profuncidade 40cm 

   

40 4 UN MESA DE EXAMES 

Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. 

Leito em chapa de aço inox, estofado revestido 

em courvin de 80mm. Suporte para papel em 

inox. Posição do leito móvel. 

   

41 3 UN MESA DE MAYO 

Mesa de Mayo Inox: Armação tubular com 

rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável 

por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. 

Altura mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. 

Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm 

de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 

0,58. Cubagem: 0,2117m³. Peso: 3kg. 

   

42 7 UN MESA GINECOLÓGICA 

Mesa Ginecológica posição do leito móvel 

- Estrutura em tubo de aço carbono de Ø1 1/4" x 

1,20mm; 

- Pés com ponteiras de borracha; 

- Leito em chapa de aço carbono; 

- Dividido em três seções: dorso, assento e pernas, 

com elevação de altura através de cremalheira; 

- Acabamento: pintura eletrostática a pó; 

- Dimensões: 1,80 x 0,52 x 0,80m (CxLxA). 

   

43 1 UN MOCHO 

MOCHO PROFISSIONAL A GÁS COM APOIO 

DE PÉS: Possui encosto ergonômico, ajuste de 

altura à gás e apoio para os pés. Estrutura 

   



cromada garantindo durabilidade. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Opções de cores: 

Branco / Preto; Altura min.: 54cm | Altura máx.: 

74cm; Dimensão do assento: 32x33cm; Diâmetro 

do apoio de pé: 40 cm; Diâmetro na região das 

rodas: 46 cm; Peso líquido: 7,200 Kg 

44 1 UN NEGATOSCÓPIO 

Especificações técnicas: Material: Acrílico; Área 

visível: 254 x 144 mm (C x A); Dimensão do 

produto: 290 X 180 x 7 mm (C x A x L); 

Dimensão da embalagem: 300 x 200 x 50 mm (C 

x A x L); Peso do produto: 625 g; Peso do produto 

embalado: 1,0 Kg; Alimentação: 127/220 VAC 

(bivolt automático); Iluminância: De até 6000lux, 

sem área de sombra; Frequência: 50/60 Hz; Cores 

opcionais: Preto ou branco. Consumo: 12W. 

Características: Design ultra slim com 7 mm de 

espessura; Sistema de iluminação por LED - 

Menor consumo, melhor visualização e maior 

vida útil; Moderno e tecnológico sistema de 

acionamento eletromagnético; Sistema de fixação 

das radiografias por imã; Permite três posições de 

trabalho (parede, mesa ou inclinado); Visor possui 

a superfície totalmente plana e resistente a pressão 

para facilitar a traçagem com régua; Não existe 

risco de choque elétrico para o usuário, pois o 

próprio material já é um isolante; Leve, prático e 

de fácil manuseio e higienização; Possui alta 

luminosidade sem área de sombra; Resistente a 

impacto e não enferruja. 

   

45 1 UN POLTRONA 

Poltrona Hospitalar Reclinável p/ Descanso: 

Estrutura em tubo de aço carbono de Ø1" e Ø7/8" 

x 1,20mm, com assento, encosto e apoio para os 

pés estofado com espuma revestida em courvim; 

Pés com ponteiras plásticas; Pintado com Esmalte 

Sintético Extra Rápido; Dimensões aproximadas: 

0,94 x 0,79 x 0,51 (C x L x A); Capacidade: 120 

Kg. 

   

46 2 UN SELADORA 

Seladora Hospitalar Barra Quente a Pedal 40cm 

13mm Bivolt 

- Estrutura de aço; 

- Capacidade para funcionamento 24 horas/dia; 

- Pintura eletrostática epóxi, com tratamento de 

superfície anticorrosivo; 

- Baixo consumo de energia; 

- Controle de temperatura eletrônico; 

- Mesa de apoio com regulagem de altura de 

acordo com o produto a ser embalado; 

- Produção: média/ grande; 

- Sela as embalagens: Papel grau cirúrgico. 

- Dimensões da Máquina: Comprimento: 400mm / 

Largura: 320mm / Altura: 940mm;- Peso: 7,5Kg. 

   



47 3 UN SUPORTE DE SORO 

Suporte de Soro Inox com rodízios: Haste em 

tubo de aço inox AISI 304 de Ø5/8" x 1,20mm; 

Com 4 ganchos e altura regulável através de 

mandril; Coluna e base em tubo de aço inox AISI 

304 de Ø7/8" x 1,20mm; Base na forma "H"; 04 

pés com rodízios; Dimensões: 1,30m Alt Mín - 

2,10m Alt Máx. 

   

48 3 UN ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 

Possui jato de bicarbonato integrado, modo de 

operação digital, possui caneta/transdutor do 

ultrassom autolavável. Voltagem: 220V. 
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