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Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00001 - Lote 00001

Código

CAMARA REFRIGERADA VERTICAL 120 LITROS
Câmara refrigerada vertical, formato externo e
interno em aço inoxidável retangular, sistema de
comando digital, prateleiras ajustáveis, desenvolvida
especificamente para o armazenamento científico de
vacinas, com capacidade para armazenamento
mínimo de 120 litros úteis, voltagem 110/220V. O
equipamento deverá conter sistema de segurança
acoplado capaz de manter seu funcionamento
mesmo na falta de energia elétrica, por até 12 horas.
Deverá possuir sistema de alarmes em casos de
anormalidade (temperaturas fora do programado -
máxima ou mínima, porta aberta, falta de energia e
bateria baixa. Funciona de 2°C a 8°C. Deverá possuir
fechamento automático, vedação por perfil
magnético, puxador anatômico e sistema
antiembaçante em modelos com vidro duplo ou triplo.

-

UN 300001 00055097

Total do Lote

Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00002 - Lote 00002

Código

CAMARA REFRIGERADA VERTICAL 280 LITROS
Câmara refrigerada vertical, formato externo e
interno em aço inoxidável retangular, sistema de
comando digital, prateleiras ajustáveis, desenvolvida
especificamente para o armazenamento científico de
vacinas, com capacidade para armazenamento
mínimo de 280 litros úteis, voltagem 110/220V. O
equipamento deverá conter sistema de segurança
acoplado capaz de manter seu funcionamento
mesmo na falta de energia elétrica, por até 12 horas.
Deverá possuir sistema de alarmes em casos de
anormalidade (temperaturas fora do programado -
máxima ou mínima, porta aberta, falta de energia e
bateria baixa. Funciona de 2°C a 8°C. Deverá possuir
fechamento automático, vedação por perfil
magnético, puxador anatômico e sistema
antiembaçante em modelos com vidro duplo ou triplo.

-

UN 900002 00055098

Total do Lote

Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00003 - Lote 00003

Código

ELETROCARDIOGRAFO  12 CANAIS
Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12
derivações. Impressora térmica de alta resolução
integrada ao equipamento, para papel termo-reativo
no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em
1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor
legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V
automático e através de bateria interna recarregável,
com autonomia aproximada para 100 exames.
O equipamento deve ser compacto e de fácil
manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a
bateria. Tela de LCD para visualização da
sensibilidade, velocidade, filtros, frequência
cardíaca, formas de impressãoe derivações. Teclado
de membrana alfa numérico para acesso rápido das
funções e entrada das informações do
paciente como nome, idade, sexo, altura, peso.
Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção
de eletrodo solto. Software interno de interpretação

-

UN 100003 00055555
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automática do ECG na língua portuguesa e medida da
frequência cardíaca, intervalo PR, duração do
QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para
comunicação com PC e LAN e possibilitar os
registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos
exames no computador. Deve acompanhar os
seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1
cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros
tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo
de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, 6
eletrodos precordiaiscom pêra isenta de látex,
carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta
fabricado em polietileno anti-corrosivo, software em
português e manual de instruções
em português. Deve apresentar Registro ANVISA.
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