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Resumo das Solicitações de Compras 
 

 Processo n.º 25410.007182/2020-09 /SEI 
Processo n.º 25410.000694/2020-36 / INCA 

 

Item Código Especificação Unid. de 
medida 

Qtd. Cód. Sidec 
Reg 

Anvisa 
01 P01338 Aparelho de ultra-som (demais especificações 

em anexo). 
UN 02 BR0380068 x 

02 P00833 Marcapasso externo temporário p/ uso 
transvenoso, com estojo (demais especificações 
em anexo). 

UN 03 BR0396782 x 

 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: 

ITEM 01 – APARELHO DE ULTRA-SOM – NOTES 54962 
 

Aparelho de Ultrassom para uso cardiológico, UTI e Anestesia  
Sistema de Ultrassom com sondas e acessórios para imagem cardíacas e de estruturas vasculares, 
arteriais.  

• Transdutor linear com faixa de freqüência entre 5 a 13 MHz;  
• Transdutor pediátrico linear com faixa de freqüência entre 5 a 13 MHz;  
• Transdutor convexo com faixa de freqüência entre 2,0 a 5 MHz ou superior;  
• Transdutor setorial cardíaco com faixa de frequência entre 2,0 a 4,0 MHz, ou superior;  
• Transdutor pediátrico setorial cardíaco com faixa de frequëncia entre 4,0 a 8,0 MHz; • 
• Transdutor transesofágico;  
• Strain Rate imaging (Software para avaliação de cardiotoxidade);  
• Imagem de Harmônica Tecidual;  
• Elastografia para sonda linear;  
• Kit guia de biopsia;  
• Carrinho com rodízio para o equipamento com cesto ou suporte para a sonda;  
• Com no-break compatível com equipamento ofertado com autonomia para uma hora;  
• Tela em LCD de no mínimo 15 polegadas;  
• Software para imagens cardíacase vasculares;  
• Modo Doppler CFM ou similar;  
• Alimentação Bivolt;  
• Realizar com facilidade medidas bidimensionais;  
• Protocolo DICOM 3.0 de comunicação digital para sistemas de imagens e dados médicos: 

Ofertar: Verificação, Impressão, Arquivo, Modalidade Lista de Trabalho, Armazenamento de 
dados, Mídia DICOM;  

• Com gravador de mídia eletrônica (DVD/CD) incorporado ao equipamento;  
• Interface USB para transferência de dados;  
• Possibilidade de aumentar/diminuir o ganho e congelamento da imagem;  
• Comandos de operação do equipamento incorporados na tela/painel frontal;  
• Acessórios que devem acompanhar o equipamento:  

o Carrinho sobre rodízios que garanta estabilidade do equipamento;  
o Deve vir acompanhado de manual operacional em idioma português impresso e manual 

de serviço/técnico impresso ou em CD. Deverá dispor de garantia mínima de 24 meses a 
contar da data de conferência e aceite da Divisão de Engenharia Clínica. Deverá ser 
disponibilizado treinamento operacional para pelo menos 10 grupos de usuários 
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mediante solicitação do serviço, e treinamento técnico de pelo menos 2 profissionais da 
Divisão de Engenharia Clínica, com nível de informação suficiente para intervenções de 
média e baixa complexidade, e para rotinas de manutenção preventiva. 

 
 
ITEM 02 – MARCAPASSO EXTERNO – NOTES 55013 
 

Marca passo externo para uso em CTI, características mínimas: 

• Gerador de Pulsos Temporário com frequências até 1000 ppm.  
• Funções essenciais com tamanho compacto.  
• Todas as funções visíveis, protegidas do ambiente.  
• Marcapasso Externo de Demanda com Estimulação de Alta Freqüência  
• Modos: DDD, VVI, VDD; DOO, VOO, VVT  
• Freq. Máx. Sincronismo AV 80 a 230ppm  
• Monitoramento contínuo da impedância dos eletrodps  
• Estimulação de Alta Freqüência: AAI – variável de 70 a 1000 ppm  
• Proteção interna contra Desfibrilação  
• Forma do Pulso: Bifásico  
• Amplitude do Pulso de Saída de 0,1 a 17 Volts  
• Suporte de estimulação para troca de pilha/bateria com o marca passo em funcionamento. 
• Compatível com bateria/pilha alcalina padrão 9V  
• Acompanha Cateter eletrodo bipolar temporário 5 fr reutilizável (03 unidades).  
• Manual operacional em idioma português e manual de serviço/técnico.  
• Deverá dispor de garantia mínima de 24 meses a contar da data de conferência e aceite do 

Serviço de Engenharia Clínica.  
• Deverá ser disponibilizado treinamento operacional para pelo menos 2 grupos de usuários 

mediante solicitação do serviço, e treinamento técnico de pelo menos 2 profissionais da 
Engenharia Clínica, com nível de informação suficiente para intervenções de média e baixa 
complexidade, e para rotinas de manutenção preventiva. Deverá dispor de assistência técnica 
na região sudeste 


