
tng.
§{!

I COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

RESOLUçÃO CtB.RR N" 33/20í3

OS COORDENADORES DA COMISSÁO INTERGESTORES BIPARTITE, NO USO dE SUAS

atribuiÇões legais que lhe sáo conÍeridas e êm cumprimento aos dispositivos constantes do seu Regimento

lnterno, e

Considerando que a Direçáo da Unidade de Saúde Hemocentro de Roraima apresentou proposta

de Aquisiçáo de Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três

mil) a CIB/RR;

Considerando resoluçáo CIB/RR n'03/2013, pubticada no DOE/RR n. 1.984 de 0S março de 2013,

que aprova a Proposta de Aquisiçáo de Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ .173.000,00

(cento e setenta e três mil) para a Unidade de Saúde - Centro de hemoterapia e Hematologia, cadastrada

no CNES: 2566214;

Considerando OÍicio da Unidade de Saúde Hemocentro de n' OF. No 54412013 DlR./HEMORAIMA,

pedindo a retificaçáo dos valores apresentados, considerando que houve Íalha no sistema de

cadastramento de prêposta Íundo a Íundo;

Considerando ainda consenso entrê gestáo estadual e Conselho dos secÍetários Municipais de

Saúde - COSEMS/RR;

RESOLVEM:

Art, 1o - Aprovar a Proposta de Aquisiçáo de Equipamentos e Material Permanente no valor de Rg

252.600,00 (duzentos e cinquenta e dois mil ê seiscentos reais) para a Unidade de Saúdê - Centro de

Hemoterapia e Hematologia, cadastrada no CNES: 2566214:

Art,2'- Revogar a Resoluçáo de no 03 de 20 de fevereiro de 2013, publicada no Diário OÍicial do

Estado de Roraima - DOE/RR N' 1.984 de 05 de março de 2013;

Art, 30 -Esta resoluçáo entrará em vigor a partir da data de sua publicaÇáo no Diário Oficial do

Estado.

Boa Vista (RR), 10 de junho de 2013.
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ELO T. BRANDÃO

Coordenador da CIB Roraima
icípio de Alto
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SECRETAzuA DE ESTADO DA SAUDE-

CENTRO DE HEMATOLOGTAE
IIEMOTERAPIA DO ESTADO DE RORAIMA

OF. NO 254l20,I3 DIR./HEMORAIMA

A Senhora
Maria Emilia Soares
Secretária Executiva da CIB/SESAU
NESTA/

Boa Vista, 11 de Junho de 2013.

ASSUNTO: Solicitação de alteração da CIB No O3l2O13

Solicitamos a Vossa Senhoria alteração ou complemento da RESOLUÇÃO CIB.

RR N" 03/20"13 de 20 de Fevereiro de 2013 de acordo com as consideraçóes abaixo:

r Considerando a Portaria no 2.198 de 17 de setembro de 2009 que dispoês

sobre a transferência fundo a fundo de recursos Íederais a estados, distrito

federal e municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais

permanentes para o progrâma'de àtençâo básica de saúde, da assistência

â-t,,,r^+^.i^l h^Ãái+^t^, aonaaiati=aâa a Àa aaarrranaa +ranofrraianat ^veu(,v,q" equ v vq evvv' s

qualidade do sangue e hemoderivado.

. Considerando que alguns equipamentos estavam em analise técnicas no

Fundo Nacionais de Saúde- Ministerio da Saúde conforme anexo,

o Considerando que o valor de 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)

que foi publicedo no diário Oficial 1984 de 05/03/13 não é a correta.

Após todas as consideraçôes acima referidas, solicito que a proposta a ser

considerada na Resoluçáo da CIB 0312013 seja no valor de R$ 252.600,00

(Duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais).

Atenciosa mente,

nesina ctafi ndes Alho
Diretora Gelal HEMORAIMA/SESAU

da Silva
Responsável r de Convênios

U

Av. B g. Edu(J,tdo Gomês. 3418 - C(llmpus do Potic(,ldna

Iel.: 095-2I21-085t / Fox 095-2'121-08ó0
CEP ó9310-005 -Boo Vlslo - RR

Emoil: hêmorolmo@vohoo.com.bl
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INÍSTERIO
DA §AUDE

PROPOSTA DE AQUISIçÀO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
No. DA PROPOSTA: O5370.O 16000 / 112O-O2

EA DO§ &}A(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
§me: CENTRO DÊ HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE RORAIMA

iipo U!1ic!ê,es: CENTRO DE ATENCÂO HEMOTERAPIA E OU HEMATOTOGICA

e fiPl i CNES: 2566214

ÉnderêçÕ: Ê.V BRiSADEIRC EDÚARDC CCI\4ES CAMPU9 DO PAF.ICARA\4, CEP1593C4O15

ÔBJEYO OA PROFOSTÀ

AQUiSI .io DÊ i cJipAM=NTô/t'4ÀÍiRiAL ,ERtvlANENTE

CÉNitiC D; HEt4O-IERApIA F irEMATCrCGiA DÊ iCRAII'iA:,rfi: §A D í i1,SsÍ§:"1ÕA: )5652'4

:ii\DreAÊ {-1 pÂ i'FL 30

i F!RMÊ À M§I]VÀ ÕDÂA O SOLICITÀ DA.

]tS.AS i: ]: V:';À Ú'iiI )C TQi.]]PÀ!]EN'IO i:1CU MÀTERIAL PER.]\4AI\TENT'

PIO NO PDR.

REFERENTE ÂO Í'ÍTM
DE JUNHO DE 2OO2,

E'T§!'TURÁ FT§ICA AÍt,ALPnRA rNsrALAÇÃO D{i q8úlFêMEt{TÚ a "a\:, rt' ' i

?C LO REGiCNÀL

450479, 450479
5lli§1CÁ irr 4 § {tG§r rÇÕÊ5 rrÁ
p ER!!.gÀ i.!€FiTE §ôi: eiTÂ[0,
EM CONDiÇÕES DE RE.E3ER O EQUIPAMENíO E/C i., VIA-I

\r ,ú,v.íns2.saude.E ov brfaí,rcbi el uipêmênto/eq p--l mor irni í.asp?processo=348253

SOLIEITADO, EÔNSIOERÀ NDO OS PARÂMETROS
T[{CLUÍDO fNFÕRMACÃO SOBRE OS MUNiCIPIOS

RECOMENDÀ DOS NA PT GM/MS 
'.1O1, 

12
ADSCRITOS.

,:rr:sEÀr À.rcs .l4A pRopos-IA DE riBsRAÇÃc DE RECr-JRsos pARA AeJISIÇÀo DÉ aPAPE^-Pô! PÁliiÀ Âs Ât i; I ;

ii;r,.\, o aGIÁ/aaflTRo-E DE erjAL:)AD;, si.rcR DE EsTERtLIZAÇÀC/FEslDtros Í a^sslSl EÀJaiA F!!:A:.-)..'j1:rr "
CoNÊôRt\.1Ê poRrA..iIA 1101/cM DE 12 DE JUNHO DE 2002, A qr,,nL riCrtCa OS PARÂMETROS DE CCBÉRlüRÁ
ÀSSISTE\jCIAL Do SUS. BALTZADOS NO CADERNo DE INFoRN4AÇÃO DE SAÚDE DE RORAII{A E C iNSTITUTC
3RASILEIRo Dt G:oGRAFIA E EsTATtsTTCA (IBGE), A poPiJLAÇÀo RESIDENTE No ESTADo DE RoRÀ1MA NC Af,la ,:
:ô'li"e or'aro *rô-uÀÀrr,".N'leã. ANALTsAR A NEcESsTDADE DA oFERTA DE sERViÇos ASSIsTENCtAts A 'üP-r. ÇÀi:
A1JXILIAR NA ÉLÀtsÔRAÇÃo Do PLANEJAN4ENTo E DA pRoGR.AMAÇÃÔ PÀCTUADA É INTEGRADA DA ASSISTENCiIi .I

!,AI] DL, PPI], 
' 

CTN]TRO DL hEI\4AIOLOGIA E iiEN4OTLRAP]A, DR. SÍLVIO IOFIGO BOTLLÊO I I'IIII''O'I A IA ' i,' ' '

.)F aAr;, Lc'Esp, ciFtco s.tNGI-JLAR, vINCULADo A AI ENÇÀo EspECIALTTADA DA sECREÍARIA DL ' s rÀD'r 11\
;epr a úisôÀõ-oi rónrrrecEn ÀÉuocoprporurrurrs cor.,r quarronDE pARA ToDA poPiiLAÇÃo ÊN4 BÊNEFÍclc DA

tqÉlnorr,o, DA sAúDE E DA euALIDADE DE vIDA. o HEt'IoRAIMA E REsPoNSÁvEL PELA coLETA, P R o c;ss/\14 EN ia ,

ÀRNIAZENAF]ENTÔ - PELO FORNECiMENTC DE HEMOCOMPONENTES NO ESTADO, SUPRINDÔ ÔS SEGI]I\ÍFS HCS;I-l!..'''
llosptÍAt RijBEt\s DE souzA BENTo (url, cENTRo ctRúRGrco E pRoí\iro socoRRo), HoSPITAI f4ÁÍERN3 lr,ir,rrr-i
r,l0SSA SE\iHôRA DE NAZARÉ, HOSpiTAL CCRoNEL MOTA, HOSPITAL INFAN]!"11 SAI\ÍO ANTCA:lO, CASA DC 1l\lli'1
iioSPITAL LÔTTy IRIS, HoSPITAL DA i\4ULHER, HOSPITAL UNIMED E TAI{BEI.4 A5 AGÊNCiAS TR ANSTU SIÔ i\4i5. .i.]A,i] i:
Ao ANo 2ô:1 cg RESULTADos EsrÃc DEscRITos DA sEcUINTE FoRN,lA: No sETCR DE col-ETÀ FoRA14 Art\il-lo;
i3 s47 cA\tDiúAÍcs À DoAÇÃo DE SANGUÊ, Dos euÂIS 2.849 FoRAt'4 INAPToS (INAPTIDAo cLItltcA) É t9i;
DESIsTtRÀ\4 DE DoAR, 236 ôcoRRERÃo INÍERRUCÇÕÊs NA coLETA. sENDO coLEIADA5 i0,698 BclsAs Das
cAllDiDÂTos Àpros Às BoLSAS euÊ FôRANI FRocE5SADAS pELo s.EíoR DE FRACIO NAM Êf'jrc, REsili rÀiAl4 a"
23 412 BOL-SAS DE HEt4OCOMpOúENTES, COMO PLASMA FRESCO CONGELADO 5.654, COIiCÊNTRAD(ll Di rEr' li- ..-,

9.761, C O r\C ÊNr:tÀDO. DÊ PLAQUET AS 6.f 78 Ê CONCENTRADO DE PLÀQÜFIAS PO1 ATERESç]-? Á DiFER:ir\ÇA

ÉxrsÍENTE ENTRE o NUMERo rorLr ór óolçõEs E As BoLSA5 DÉ coiicÉNrRADo DE HEMÁcIAS E lusrlriaAlé ci:J
DESCARÍE DE BOLSAS QUE APRESENIARAM VOLU14E INSUFICIÉI\TE, EXCESSÔ DE VÔLUI'1E, LIPÊMIA E AQUELAS

)ESCARI-ADAS DEV:DAS o Vo-To DE AUTo.ExCLUSÃO. EM TODAS AS BÕLSAS COLETADAS FORAI'4 REALiZÁDÔS 95...4ii
rxÀúes io,róLócICos pARA As sEGUTNTES DoENÇAS: cHAGAS, HIV, sÍFILIs, HEPAÍITE B (HBS AG t AN"fl-,rBa-),
Àrpnirr,: C, HTLV r E lt r uaLÁnIa. OBsERVA-SÊ UN4 PERCÉNTUAL DE so ROLoGiA?O:TlVl ?E 5,53%, rslÀNDC a)

piRCÊN-r L.IAL ABAixc DA N4EDTA soRoLóGrcA Do pLANo DIREToR Do SANGUE QUE E DE 6,80ô/o" Eiv: RELAÇAô q

SoRCLcGIA FCi oBSÊRVADA A PoSI.TIVIDADE EIVI I'1AIOR INCIDÊNCIA PARA O I.4ARCADOR ANTI HBC COI\4 398
Àt4osrRAS R:ATIVAS. FoRAM REALTZADos 33.173 EXAMES Ir'4uNoHEvatoLócrcos, SENDô QUF a rL-t\11;ic'\ÇÃ-' i '
ripaeerq snllclÍruEA euE ApRESENToú o MAIoR pERCENTUAL FôI o+ col.4 53,29% E A DÊ ,vlENcR PERa;N-t!r,, ;3i
, {B : :li-r'. -.\- )t ..-r:o .\ nOAÇÀC iuÀ\lj qo stY^-- '"q:'aj9jl'-j

NNFORME A €IIPACIDADE INSTALADÂ NO MUNI PIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS,

:ituf ORME À PSPrI!-Ã O ÂSSISTIDA RESIDÉNTE E REFERÉNCIA A.

IAL P ER 14 ANENiE
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ExrsrEM FRoFrssroNArs EspEcrALrzaDos pÀRA oPERAcToNA Lrza çÃo Do EQUTPAMÊNTo E EMrssÃo DE

vâlôr totàl (R$)

2.000,00

Macê Revestia-retto em courvin cor azul ou
veicro nos braços. PoSsui 05 regulagens de

preto, Pintura epóxi Íra cor branca Acompanha hastÊ reinov:va'
aitura. - Capacjdade t4áximai i35 Kq - Altura minr!-a 6l 

'r'-l

Especificação
P O SSijl

Té€nica

ia rq L-r ra f,4áxima: 2,00m Ccm ieqistro Cã ANVISA

POSSU;

Técnica

POSSUi

Técnica

inoxidável, pcriô Ce vidro,
ANVISA,

termômetro

Especifiaação
P O S S.-JI

Técnica

P O SSi.l1

Especificôção Técnica

com cinia e
- Aitura

mix;,-yia 38."r Larqure l'1ínima: 1,05rn

Âmbiênte: Gâragêm

A rÉt'iente:

a lor total

Vêloi irclta [ {RS

vãlor t@tai (RS

95.000,00

79.600,0c

;e l.ilD .i iiái:c :t:c 2ick-Jp :abine Düria; tiação 4x4 total; zero quilômeti-o;com no mínlmc eno,'r''\ci€ic
,':'-7!/a' -', ..i: .?çài.".êj com 0'i pca.as; capáciCade !arê 05 passageiics; pintura na cor preia' ''=:i

|^.^,ia mi.i6ô /r^fm\ rq' m^wií]ô ã.liesei: cámblo automátl.o;i

autorizâda e aom Provaoê,

r,e:ráricaj:otêrr:a míi1..â i3O cv; cc,..T torque mí.i1yrc (Kgfm) 35; mcvidc a dleseii cámblo automátl.o; iÍê'c'
llar:eir.:/líase:ic. ABS; A ccndlci;naco de fábrica; diràçto hidráulicâi .air bag. clLrploi banccs .iianf'rr:-:s {r1! r' 'J'
aà:taú da r.cto'j!.:: co ir. :egllêgern Ce altura; bancos revesiidcs em couro;3poios de calle ça dianielr.s e i_a!' _'s

acrr ;-egL:agem ce altura;iinto. ce segii.anqa de 3 pcntos retráteis diantelros e laterais trase ios;:ra\'r':; e él-:e3 c

.,,i,:,r: ãte:i-rco: ias 4 pcrr3sii-etrovisorÃ.extérnos elétricos; sistema de sorn aorn rádlo AM/Í-M, cc:i CD -':nir:

-.regrêcj ac !3jrel, anaêna de ietô e alto faiante;;alarme aniifLlrto;prctetor de cader; prctetorde côcai'!e; 'arr.'a
iê.íiiÍrâ; âsit:taas lêierars; coÍ1. Ícdos os equioamenios obrigatóaios estabelecidos pela 

'eglslaEào '-
tiânsi:o;aat.l"e t.o emD!âaanenio no :Stêdo de Rorair.,ai garantia de no rníniiÍlo C2 (doiS) ancs e âss s:'l'r':r icii_'...

ÁfÍlazereíl.rr.!ea:ifico ie sang!e com geve!3s em êçc

10 00c,0t

exte rno, voltagem 11C

íc is, aàf,rcicâi-. le no ifllnimo 27C iitrcs- acr brancê Req istro na

À rnbiênier La-ôoratóri'o de I do Dgador

.ieaiei,_a LsDe.iÍca para Guaidzr Sanguê: arr-)azenadorciêntifico de sangÚe com no mínimo 05 pevetas 
':_ "ci""rã;".,, J" "". 

oê vidrc, termôrne:rã externo, aiarrne êudlovlsual-t:T-1i-tÍ,:::-1"=::l:,:i::t--'.::i,":t-=t-'
;;;;iá;ái;rã;:c ,',ãii"óà'n lrô,ãiti,iupaoaãae de na mínimo 270 titíos, dimensões: alruÍa x rarqurc x

va!@r tetê!

tNFoRI4E a MANUIcNçÃo pRÉvENTrva E coRRETrva Dos ÊeurpÀMENTos a SEREM ÀDQurRrDos. DEpors Do
PRÂZO DE GARANÍIA,
PFSSCAI ::SPECIALIZÀDc PRÔPRIC )A i-TNIDADE HOSPITALAR

UIPA ME NTOSI MATÉRIA L PÊRMANENTE

{JNIDADE ASSISTIDAI CENTRO DE HEMOTERAPIA Ê HEMATOLOGIA DE RORAIMA

Ambiênt€r Sala de Exames e Admissão de PâÊurientes

Cê rro I,ía ca SirnBies

CPC!CNAiS ( D!3C R EVÉR )

vâlor unitário (R$)

9i.000,4cVeiculo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)

O UTROS i'SPECIFI

10.0c0,0c|-aezer;a3 Ârfi êzena an e ntc ce Sai'.9!e

C PC!ONAI5 { DESCR EVER )

19.9 0 ô,0 Cce!adeirã de Porta Dúrla para Hematologiâ

C UTROS (ESPECIFlCAR)

3.000,00Destilador dê Agua

O P CIO xrai 5 TDESCR FVER)

u^nÂv.íns2.seude.q ovbr/fâflaeb/eq uiparento/eq pi nrprimi r'a§p?processo= 348253

3.r00,c{

5tv
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CAP ACÍ DÀDE

Fundo Nacional de Saude - Ministério da Sâüde - Golerno Fêderal

Técnica
Carâcterístrcas do Produto Modos de Leiturai ZMedição da Abosrbância (Abs) aN4ediçâo da Íransmitáncia em % (T)
.Medição da concentraçãc (C) a.Fatorda Concetração (eletrônico) Lámpadas: aUtilizã duas grandês fontes de energia,
sendo 1iâmpada de tungstênio com vapor de halogênio para leitura nas faixas visiveis (340 a lOOOnm) e uma
lâmpada de deutério para leituras com a luz ultravioleta (200 a 34onm) lAs lámpadàs possuem uma vida úrii pôra
aproximadamente 2000 ho.as de trabalho, sêm necessidade de substiturÇão Sistema Óptico Monc Feixe: Zsisiemã
óptico tipc Littrow(mono feixe) com grade de difração de 1200 linhas/mm Auto Íeste (SelfTest): z Realiza uÊ)
prccesso de êutoteste (self test), tendo por finalidade verificação do coffeto posicionamento de filtros e
monocromador Suporte de Cubetas: .Permite a Íêalização de trabalhos com até 4 cubêtas 10mrr, as quars sào
colocadâs em um compartimento com 4 posições aO posicionamento é efetsado ananualmente poruín botão
localizado na porção frontal do aparelho com movimento para frentê e para trás Volume da Amostrat ZQuando
equipado com cubetas de 10 mm consegue fazerleituras a partirde 1ml. Comandosi Pode seroperado
automatlcamente através do teclado ou caso esteja conectado a um computador, os comando serão efêtuêdos via
rnouse. P3iê arnbos os casos permite o ajuste dos seguiôtes parámetros: iAtivaÇâo das lâmpadas de Deutér]c e
Tungstênio .Cal!bração brânca. câlibração zero e o/o T (trânsmitância) l,Ajuste através de teclas (maior) e {meror)
para o compÍimento de onda desejado Ajuste para os modos de leitura com 4 opçõesr iAbsorbáncia (Abs)
iTransmitáncia (o/oT) i.Concentração direta (padrão) aFatorde concentração (eletrônico) O posicionamento cas
cubetas é efetuado mánualmente po. um trotão localizado no painel fronta, e é válido para as duas forôas dê
cperaÇão. Características Técnicas do SoftwBre que Acompanha o Espectrofotômêtroi Acompanha irm softu\êre, para
instalação em windo$/s o quai pê!-mite o totalajuste do equipamento e postêíiormente, a leitura das arnosi.as
!ornece Lernbe? relatóno complelo com os seguintes dados: éNome do opêradorZData do experimerto (Fo-ê.ro oa
anáiise zNol"ne, arquivo e número de amôstra ZComprimento de onda utilizado ivalores para absorbánciô, Vr de
transmitáncia, concentração padrão e fatorpadrão expressos em tabelas (curvas) .'lmpressão de resultados
aSalvamento das leituras ZCurva pâdrão (curva de calibração) ZLeitura cinetica (tempo x absorbância)Caracierístlcas
Gerais: iFaixa Ce comprimento de onda: 200 a 1000 mm aBandâ de passagem:5nm ZPrecisão de comprimerito Ce
ondai + 2nm r.Va rredr.|? do cornprimento de onda: manual aReprodutibilidade: 1nm ZFaixa radiante de dispersãor §
0,5% t@ 220nm e 340nrc éFaixa fotométrica:0o/oÍ a 12ô/ôf ,O A a 2.5 A 0C a 1999 (0-1999F). aEstabilidà.ie r
0.002/h. zP.ecisâo fotométrica: + O.O08 A @ 0.5 A aDetectôr tipo foto-diodo de silicone lDisplay de LCD oe 2 Lnndj
que permitê a leiturà de até 20 caracteres éEstÍutura em plástico ABS resistente iDimensôes (AxLxP)i 1/,5 x 46.5 y
36,5 cm .Peso: 11,5 kq Zvoltagemt ll}/220 volts (50/60h2), com chave seletorâ posicionada na parte posae.:or C
equipamenic também deve ofereceTcomo conjunto os segu;ntes itens: .01 CD contendo softu,are para inslalação ern
Windo\s.04 Cubetas de vidro ótico quadradas de 10 mm .04 Cubêtas de Quartzo de 10 mm a02 Supoúe para 4
cubetas quadradas de 1.0 mm.01 Cabo parô conexão dd equipamento a um cdmputadoíou impressorã a0i Capa de
proteção contra poêira 401 Manual de Ínstruções em português Com registr-o da'ANVISA.

ãlor Eêial {R$:
7.4 0 0,0 c

Técnica

POSSUI

ar, e sistema de aquêcimento localizado nas laterais; Estrutura externa com chapa de aço revestida em epox
êletrostáticô, cámara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecime4to cai.
circulado do ar por convecdo natural; Írês trilhos'na câmara interna para movimentar a bandela. Porta a escreraa e

abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior,da câmara; PoÍta co;l sisielr).l
de fecho magnético; Poita ínterna de vidro temperâdo para permitirà visuaiização interna da cámara sem pe|dero
calor e a estabilidade !érrnacê; Iluminação da cámara de t.abalho com acendimento automático ao abrir à porta;
Faixa de irabalho ête,65 oC; Controlador e:etrônico micropTocessado, programação e indicação digital da tempeieiüra
através de termômetro digiial com as funções, .programável de:timer, set point e PID com auto-tunig; Dup;a rifição
de dispiai/, s€ndo uma para a programação e outra para indkação digitalda temperatura. Reso,uÉo de leit!.ê C,i3C
Timer programável com alarme sonoro; Ammpanhã 3 prateleira e manual de instruçôes; Sensor de ternpeietuia ai2o
NTC; Homogeneidade do sistema: + 1oC; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Cabo de energia eiétii.a con
duplô isolaçâc e plug com três pinos, duas fâses e um tê rra NBR 13249; Certificado de aferição num únrco Dcftc
rastreável pela RBC; Com registro da,qNVlSA.

Ambient€: eêntral de Material Esterelizado-A rea de
va,o. tàtal {R§l

40 1)0c.0c

Capacidadê 85 Litros, possui a câmara interna em aço inoviCável tipo espelho, com sisterna de convecção naturaj do

1 PO RTA

Íipc: Pilsen; - Capacidadel 30L por hora; - -Iubo do dêstilado: em aÇo inox - Caldeira: em aço iÍrox - caixa Controle:
m'aço com pintura eletrostática ou aço inox polido - Segurançai Sensor bi-metálico, desligamento automático na

ausência de água - Resistência: Em aço inox Blindada - Trifásico; - Sistema de tensão: 220 V Com registro da
ANV1SA.

Â mbienie: Lãborâtório de Hem

Valor total (R$)

Espe ctrcfciô m etro 7,000,00 7.0 0 0,0 0

OUTROS (ESPECIFICAR)

Esrufa de Secage m

OPCIONAiS ( DÊSCR EVER

Autoclave Hospitalar Horizontal (75 a 150 litros

NU IÍ ERO DE PORTAS

'r,M,w.fFs2.saL.lde 
g ov br/íai,^€bleq uiparentdeq p_lmpri mir.aso?processo:348253

NI ÍqC DE ]I2O LIIROS
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Técnica

CaÉacidade: 100 Litros. Estruturô: em cantoneira de aço carbono, côm fundo anticorÍosivo e pintura epóxi, Gabtnete:
frontai ern aço inoxidável e laterais em açc carbono pintado. Cámara internã: construída em chapas de aço
inoxidávei, de espessurê mínima de 3 mm côm acabamento tipo Fino a frio Acetinado. Dotada de entrada
independente de 1Z para sensores de qualificação Cámara externa: construidê em aço inoxidavel dê espessum {l€ 3
mm com acabarnento tipo Fino a frio, Isolamento térmico, a base de fibra mineral, Possui bomba de vácuo de aiel
líquido de simples estágio com rotorde cobre e com capaciCade de até 152 Torr, com potência de 1,5CV. Geiadôrde
vapor: cônstruído em aco inoxidável com resistências blindadas em aço inoxidável com tratamento superfjcia!,potencla de 18 Kw., o nível de á9uã e controlado por um sistema de bóia pêre fechamento e nível de segurança para
indicação de falta de água. Sistema hidráutico: com tubulações construídas em cobre e com conexões de açoinoxidável Váivulas pneumáticas de pãsso regulável para ãdmissão de vaporna câmara interna, construÍdás em
làtão e regulagem através de manopla no topo da válvula, Válvula de.egr.unça regulada, lacrada pelo fabricante,
Válvulas solenóides para exaustão e entrada de arna câmara interna, Prãssosiato irecánico regulável. porta:uma
pcrta inte!-na construída em aço lnoxidável, com tipo fino a frio, e externa em chapa de aço inoiidável com
acabamento polido escovado, com isolamento térmico por fibra mineral, sendo seu movimento semi-automátrco
ascendente e descendente vertical, por pistão regulável para evitar esmagamento no fechamento, com travamento
automático. Vedação da porta por injeção de arcomprimido contra um anel em puTa borracha de silicone. Cornandol
ôutomático, microprocessêdo dotado de displayde cristal líquido e eletrônico de uso industrial, dê programàçãô
flexivel, e com todos os controles montados de maneirã conveniente protegidos calor, vapo.e umidade, resuitantes
Co prccesso de esterilização. Controle de ternpo entre 0 e 99 minutos e tempeGtura selecionávêlde 1210C e 134 oC,
possui botão On-Off para aljmentação elétrica do equipamento.sistema de impressão de dados: sistema de
irnpressão para registro de Data e Hora do inicio de processo, numero do ciclo, cicto escolhido, código da carga,
Pressão, vácuo e Temperatura na câmara interna, duração total do ciclo, local para assinatura do operador e
Supervisor. Ciclos: Cinco cidos de esterilização selecionáveis e programáveis porteclados: Ciclo para esterilização
Pacotes 1 Ciclo para estêrilização Pacotes 2 Ciclo para esterilização de líquidos Ciclo para teste Bowie & Drck C,clo
Leak Tesr SeguÍança: dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento. lmpossibilidade de inicio do crclo, or
entradâ de vaporna cámara. sem a porta estar corretamente fechada,Início do ciclo apenas nâ presença de pressãc
de vaporro gerador ou na linhê de suprlrrento.Sistema de elevação balanceada da porta, para proteçáo cio
operador. Impossibilid"de de abertura da porta após o início do ciclo e na presença de pressâo de vaporna cáma:a
interna. Bloqueio nâ côntagem do tempo de exposição na ausência da temperatura definida para o ciclo na cá,'naiê
inte!-na. Terínostato de segurança para proteção das resistências elétricas. Rotina de êmergência quê na fêlta ce
energia elétrica mantém o trêvamento da portê e a liberado da pressão de vapor da câmara interna. Botão no pâiner
do equipamento para desligàmento do esterilizadore dêspíessurização da cámaÍa de esterilizaÇão. Com regrstrô Ca
ANVISA.

Âmbiertei 8ox de Terapia

Valor t$tai íR$)

Equipan'rento uitrassom de 1 e 3 N4Ghertz, PORT TIL, com cabe te ERA de 02 cm e de 06 c.n, bivoit

POSSUI

Técnica

POSSUI

Especificação Técnica

de Iqadeira com Prateleira Inferior - Piêiades Dímensõesi 190 x
4.m -Madeirâ imunizada -Apoio de cabeça -Capacidade estática
de ca beçô com espumâ siliconada. Com reqistro da ANVISA

Valoi t(]tai {R$l

80cm -Altura regulável:60 ê
máxima: 400k9 -Co rn

lor tqtêl {R$.
5C0,00

3.CCC,0C

1 3:4,::

dim rner, com !"egulà9en

Mesa de N4assagem Fixa
85cm -Espuma D2B com
PÊteleira Inferio r -Apo io

Equipamento de
de intensidade,

POSSUI

Técnica

com re!ula-cem de altura, pedestal de aço inox,'portátil, com
istro da ANVISA

Valor totêi {Rs.
3 000,00

POSSUI

Técnica

Equiparírênto d-a elêtÍo estamuiação transcutánea, bifuncional com o FES e TENS, oortátil

ww\,.hs2.saJoe.g ov bríaf\ êb,eq uipamênlo,eqp-r mpn mr.êsp?p, ocesso=348253

com c4 canais, bivílr:

valor Tota! (R$)

Valor unitário (R$)
U ltra sso rn para Fisioterap;a 1,500,00

OPCIONAIS (DE§CREVER)

Ca de ira para Massaoem

O PCIONA]5 (DESCREVER )

Nomê de Equipamento
arelhc de Luz Infraverm elho

O PCIÔNAIS ( DESC R ÉVER

valor unitárlo (Rt)
Eletroest!m u la d o r co m Corre nte Gâ lvá n ica -Fa rádica

O PCIONÀi5 ( DESC R EVER )

252.600.C0
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QIJANTIDADE E VALOR TOTÂL DOS EQUIPAMENTOS ÂPRESENTADOS

QTD. TOTA L vÂLoR TOTA L (R$)

22 252.600,O0

DADOS BAl{CARIOS
CODIGO BA NCO

001 BANCO DO BRASI L S.A,

AGENCIA NOME

o379f4 S.PUBLICO BOA VISTA

ENDEREçO

AV,MAJOR WILLIANS,1O18 SAO FRANCISCO CEP:

DOCUMENTACÂO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - ATA CAMARA TECNICA.jpg
Outros documentos parê a Proposta - projeto fundo a fundo 2012.pdf
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