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MEMORIAL DESCRITIVO 
FUNDAÇÃO DO ABC- FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 
 
 

PROCESSO N° 0200/18 

 
 
 
 

 
Memorial de coleta de preços visando 
Aquisição de equipamentos para 
análise e emissão de laudos de 
endoscopia digestiva e colonoscopia 
da Faculdade de Medicina do ABC. 

      
 
 
 
 
 
1- PREÂMBULO 
 
 
1.1-Acha-se aberta na Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC, localizada na 

Avenida Lauro Gomes, 2.000 - Prédio Administrativo – Setor de Compras - Santo André – 

São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 57.571.275/0007-98, o Memorial Descritivo 

visando à aquisição “tipo menor preço global”, equipamentos para análise e emissão 

de laudos de endoscopia digestiva e colonoscopia da Faculdade de Medicina do 

ABC. 

 

1.2. -O Memorial Descritivo deve ser retirado no endereço supracitado a partir do dia 19 de 

setembro de 2018 das 08h00min às 13h00min horas e das 14h00min às 16h30min horas, 

ou através do site www.fuabc.org.br.   

 

1.3- Os envelopes de propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até o dia 

25 de setembro de 2018 às 16h30 horas, em conformidade com as seguintes condições:  

 

 

http://www.fuabc.org.br/
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2 - DO OBJETO 

 

2.1 - A presente Coleta de Preços tem por objeto a Aquisição de equipamentos para 

análise e emissão de laudos de endoscopia digestiva e colonoscopia da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – A proposta comercial deverá estar contida em envelope fechado, mencionando 

exteriormente o nome da empresa, o número do processo e o seu objeto. 

 

3.2 - A razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes ou de 

quaisquer outros documentos deverão ser a mesma constante do Cadastro Nacional de 

Pessoa jurídica, vedada à utilização de nome “fantasia” ou nome incompleto. 

 

3.3 - A proposta comercial deverá ser apresentada impressa ou datilografada sem 

emendas ou rasuras. 

 

3.4 - Não será admitida a participação de consórcios, bem como as participações de 

empresas impedidas por lei. 

 

3.5 - Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato decorrente 

desta Coleta de Preços, salvo se houver autorização da CONTRATANTE. 

 

3.6 - A administração da CONTRATANTE fica reservada o direito de efetuar diligências em 

qualquer fase da Coleta de Preços para verificar a autenticidade e veracidade dos 

documentos e informações apresentadas nas Propostas, bem como esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão, posterior de documento ou 

informação exigido neste memorial. 

 

4 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DA EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA DA PRESENTE 

COLETA DE PREÇOS 

 

4.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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4.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, em 

se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhadas 

de documentos de eleição de seus administradores; 

 

4.3 - Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), dentro da 

validade; 

 

4.4 - Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, expedida no local do domicílio 

ou sede da empresa; 

 

4.5 - Prova de Regularidade de Tributos Estadual, expedida no local do domicílio ou sede 

da empresa; 

 

4.6 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida 

Ativa da União; 

 

4.7 - Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

 

4.8 - Prova de inexistência de débitos trabalhista através do documento “Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmo efeitos da CNDT”, expedida pela Justiça do Trabalho conforme Lei nº 12.440/2011; 

 

4.9 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

4.10 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 90 (noventa) dias anteriores a data 

fixada para entrega dos Documentos; 

 

4.11 – Registro da ANVISA dos equipamentos objeto deste memorial; 

 

5 – PROPOSTAS 

 

5.1- Este envelope deverá conter; 
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5.2 - Especificações dos itens oferecidos, em consonância com o objeto do presente 

memorial; 

 

5.3- Os preços apresentados deverão ser em reais, com até duas casas decimais, 

expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que 

incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto deste Memorial, tais 

como frete, combustível, embalagens, e demais despesas concernentes à plena execução 

do objeto; 

 

5.4- Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 

5.5- Deverão estar inclusos no preço ofertado eventuais serviços de mão de obra e todas 

as despesas necessárias à execução dos serviços, livre de quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE, sejam estes de natureza trabalhista, previdenciárias, ou ainda, 

transportes, veículos, combustível, tributos, etc. 

 

5.6- Planilha de preços ofertados, contendo: 

a) Preço unitário dos equipamentos; 

b) Preço global dos equipamentos. 

 

6 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

 

6.1- As propostas comerciais serão analisadas pela Comissão de Análise e Julgamento, 

que lavrará o competente Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo a decisão do Diretor 

Geral da Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC, nos termos regimentais. 

 
6.2- A presente Coleta de Preços é do tipo “menor preço global”, que serão julgados 

de acordo com os seguintes critérios: 

 

6.3- As propostas comerciais serão avaliadas pela Comissão de Análise e Julgamento, 

devidamente assessorada pelo corpo técnico da unidade requisitante, caso julgue 

necessário; 
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6.4- A comissão procederá à classificação das empresas, por preço, do menor para o 

maior; 

 

6.5- Será considerada classificada a empresa que, tendo atendido a todas as exigências 

formais do presente Memorial, desde que os equipamentos estejam de acordo com todas 

as exigências e especificações mencionadas nos Anexos. 

 

6.6- Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio e, após o critério de                   

classificação. 

 

6.7- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Memorial; 

 

6.8- Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas e a critério da Comissão 

de Análise e Julgamento, poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de nova proposta comercial. 

 

6.9- A classificada da presente coleta de preços terá o prazo de 02 (Dois) dias úteis a partir 

da comunicação oficial, para a apresentação dos documentos, sob pena, de não o 

fazendo, ser desclassificada; 

 

6.10- O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação do ABC 

(www.fuabc.org.br);  

 

6.11- Os interessados deverão acompanhar o resultado final através de meio eletrônico 

conforme item 6.10.  

 

7 - DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

 

7.1- Os questionamentos e/ou esclarecimentos do Memorial Descritivo, deverão ser 

formalizados em papel timbrado da empresa e protocolados no Departamento de Compras 

da Faculdade de Medicina do ABC em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para 

entrega de propostas. 

 

http://www.fuabc.org.br/
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7.2- Os questionamentos e/ou esclarecimentos serão objeto de análise da Comissão de 

Análise e Julgamento da Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC, onde será 

publicado no site da Fundação do ABC o resultado do recurso. 

 

7.3- O departamento responsável enviará ATA da Comissão da Análise e Julgamento a 

todas empresas participantes do certame. 

 

7.4- Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspende o certame, salvo, em caso 

de análise técnica que demande tempo maior para analise, razão pela qual a suspensão 

será publicada no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br). 

 

8 - DAS IMPUGNAÇÕES AO MEMORIAL 

 

8.1- As impugnações ao Memorial Descritivo deverão ser feitos formalmente e, 

protocolados junto ao departamento de compras da Faculdade de Medicina do ABC em até 

2 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas. 

 

8.2- Em havendo acolhimento pela Comissão de Análise e Julgamento da Faculdade de 

Medicina do ABC das impugnações formuladas pelas empresas participantes do certame, 

o departamento responsável publicará no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br) o 

resultado e enviará a ATA para cada empresa. 

 

9 - DAS VISTAS 

 

9.1- Será franqueado vistas ao processo a todos interessados, a partir da Publicação do 

Resultado Final, qual seja, ATA da Comissão de Análise e Julgamento de análise da 

documentação da empresa classificada e convocada para referida entrega, ocasião em 

que, será aberto prazo para Impugnações e Recursos. 

 

10 - DOS RECURSOS 

 

10.1- Caberá recurso das decisões da Comissão de Análise e Julgamento da Faculdade 

de Medicina do ABC no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação do resultado final 

http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/
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através do site www.fuabc.org.br, assim como a Faculdade de Medicina do ABC enviará 

via e-mail, ATA do resultado do julgamento das propostas para cada um dos participantes. 

 

10.2- Estarão legitimados na apresentação de recurso, os representantes legais da 

empresa e/ou aqueles que por procuração específica; 

 

10.3. Os recursos deverão ser feitos formalmente e, protocolados junto ao departamento 

de compras da Fundação do ABC - Faculdade de Medicina do ABC em envelope 

devidamente lacrado; 

 

10.4- A Fundação do ABC - Faculdade de Medicina do ABC, em havendo interposição de 

recurso por quaisquer das empresas, notificará as demais através de e-mail ou fax, para 

que em havendo interesse, apresentarem suas impugnação e/ou contrarrazões em 02 

(dois) dias úteis impreterivelmente da notificação. 

 

11 – DO CONTRATO 

 

11.1- O participante vencedor deverá comparecer à sede da CONTRATANTE no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação feita pela Seção competente para 

esse fim, apto para assinatura da respectiva Ordem de Serviço, sob pena de, não o 

fazendo, ficando a mesma impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços da 

CONTRATANTE. 

  

11.2- O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará a Ordem de Serviço que vier a 

ser firmado com a empresa vencedora da Coleta de Preços.  

 

11.3- Dar-se-á o presente Contrato o valor total de R$ ________________. 

 

11.4- Fica desde já eleito o foro da Comarca de Santo André para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente coleta de preços e do contrato que em decorrência dela 

viera ser firmado. 

 

12 - DAS PENALIDADES 

 

http://www.fuabc.org.br/
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11.1 – As penalidades serão propostas pela fiscalização do CONTRATANTE, se for o 

caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa 

prévia. 

 

11.2 - Pela inexecução total ou parcial da entrega do material constante na ordem de 

serviço, a CONTRATANTE, perderá garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as 

seguintes penalidades: 

 

11.3 - Multa de 3,0% (Três por cento) sobre o valor da aquisição, no caso da 

CONTRATADA executar a entrega dos equipamentos por intermédio de terceiros sem a 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

11.4 - Multa equivalente a 3,0% (três por cento) do montante não executado na inexecução 

parcial da entrega; 

 

11.5 – Multa equivalente a 5,0% (cinco por cento) do valor da aquisição na inexecução 

total do mesmo; 

 

11.6 – Pelo, não cumprimento, de qualquer parte da aquisição, exceto aquelas cujas 

sanções são as já estabelecidas, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 1,0% (um por 

cento) do valor da Ordem de Serviço e na reincidência, ao dobro, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal que couber; 

 

11.7 - As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à CONTRATADA 

incidirão sempre sobre os valores da aquisição. 

 

12 - DOS PAGAMENTOS 

 

12.1 – A Fundação do ABC - Faculdade de Medicina do ABC compromete-se a pagar o 

preço irreajustável constante da proposta da CONTRATADA, observadas as seguintes 

condições: 

 



FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

9 
 

12.2 – O pagamento será feito no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de 

recibo/nota fiscal/DANFE, após atestação dos serviços realizados no período, observando-

se a retenção determinada pela ordem de serviço n° 203 de 29/01/99 do INSS; 

 

12.3. A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com os equipamentos, para que a 

CONTRATANTE possa proceder com as análises devidas e o subsequente pagamento 

dos valores; 

 

12.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da 

CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 

obrigação da CONTRATANTE; 

 

12.5 – A CONTRATADA deverá indicar com a documentação fiscal o número da conta 

corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento; 

 

13 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

13.1 – A aquisição dos equipamentos de aparelho digestivo para análise e emissão de 

laudos dos exames de endoscopia digestiva e colonoscopia da Faculdade de Medicina do 

ABC, deverá ser executada de acordo com o Anexo I e II do presente Memorial Descritivo. 

 

14 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

14.1 – Constitui a obrigação da CONTRATADA, entregar á CONTRATANTE os 

equipamentos descrito neste instrumento em perfeitas condições de uso e funcionamento 

e os equipamentos deverão ser instalados por responsabilidade da CONTRATADA ou pelo 

técnico por ela autorizado. 

 

14.2 – A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais especializados, capacitados e 

devidamente treinados para o acompanhamento dos equipamentos referente ao objeto 

deste memorial, no período de garantia conferida pelo fabricante, observado o prazo 

mínimo 12 (doze) meses. 
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14.3 – Responsabilizar-se por todo o ônus referente aos serviços contratados, inclusive 

salários de pessoal, alimentação e transporte, quando em serviço, bem como todo o 

previsto pelas leis trabalhistas e previdenciárias e demais exigências legais para o 

exercício das suas atividades, uma vez que seus empregados não terão vínculo com a 

Faculdade de Medicina do ABC. 

 

14.4 – Entregar os produtos de acordo com o prazo exigido neste Memorial, o qual será 

contado a partir da respectiva data de recebimento da ordem de serviço assinada. 

 

14.5 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de qualificação e habilitação exigidas neste 

Memorial. 

 

14.6 – Garantir/substituir os produtos que, porventura, venham apresentar problemas de 

especificações, quantidade, etc, ou que suas características estejam diferentes daquelas 

solicitadas no Memorial e anexos, na proposta e documentação da CONTRATADA;  

 

14.7 – Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para 

comprovação da regularidade dos produtos permitindo a verificação de sua conformidade 

com as especificações e exigências deste Memorial. 

 

14.8 – Responsabilizar-se por danos materiais ou físicos causados por seus empregados 

ao equipamento que será contemplado mediante contrato, a qualquer outro objeto deste 

contrato ou a terceiros, decorrentes da culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

 

14.9 – Garantir, durante a execução do serviço, que o acompanhamento seja realizado 

pela CONTRATANTE mediante supervisão direta e/ou indireta, a qual observará o 

cumprimento das exigências contratuais. 

 

14.10 – Dispor de suporte técnico in loco se houver necessidade. 

 

14.11 – Efetuar um rigoroso controle técnico exigido no presente Memorial. 
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14.12 – A CONTRATADA deverá disponibilizar um manual de Instrução. 

 

14.13 – Mencionar o número do processo nas notas fiscais. 

 

14.14 – Prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no 

mercado. 

 

14.15 – Observar estritamente as normas internas da Faculdade de Medicina do ABC. 

 

14.16 – Cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, 

previdenciárias, trabalhistas, comerciais e civis; 

 

14.17 – Assumir diretamente a obrigação de cumprir com o objeto deste instrumento, não 

realizando a prestação de serviços através de terceiros; 

 

15.0 – DA INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

15.1 – A CONTRATANTE não se responsabiliza por software ou sistema operacional que a 

CONTRATADA venha a instalar no equipamento ora recebido, da qual, a CONTRATADA 

deverá realizar o treinamento do software aos profissionais responsáveis da 

CONTRATANTE, vedada pela garantia conferida pelo fabricante ao equipamento. 

 

15.2 – A CONTRATADA responsabiliza-se pelo suporte remoto permanente para 

monitoramento do status dos sistemas e que permita responder de forma proativa para 

manter funcionando o equipamento com desempenho máximo. 

 

15.3 – A CONTRATADA deverá indicar um profissional responsável pelo treinamento do 

sistema no local e esclarecendo à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à 

execução do contrato. 

 

15.4 – Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção 

deverão ser novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o CONTRATO. 
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15.5 – Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, possíveis irregularidades encontradas no 

equipamento que precisem serem sanadas, indicando as providências cabíveis para a 

tomada das decisões recomendadas. 

 

15.6 – Realizar, às suas expensas, manutenções do software dentro do período de 

garantia conferida pelo fabricante, seja preventiva ou corretiva, vedada a intervenção em 

manutenção do hardware, sob pena de perda da garantia do equipamento.  

 

15.7 – Todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços de garantia 

aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes ficarão 

inteiramente a cargo da CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou 

seus componentes que estiverem sob sua guarda, arcando com quaisquer danos. 

 

15.8 – A manutenção preventiva é toda a ação sistemática de controle e monitoramento, 

com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho do equipamento, sendo 

realizada adequadamente dentro do período de garantia, é fundamental para que 

tenhamos o aumento da vida útil do equipamento, evitando desgastes e troca de aparelho, 

assim sendo a manutenção aumenta a confiabilidade e leva o equipamento a operar 

sempre próximo das condições em que saiu de fábrica. 

 

15.9 – A manutenção corretiva somente será realizada em casos de avaria no 

equipamento e após relatório da CONTRATADA descrevendo o problema e a possível 

correção. Os custos com mão de obra da manutenção corretiva já estão inclusos no 

período de garantia conferida pelo fabricante.  

 

16.0 – DO PRAZO DE ENTREGA / GARANTIA DO PRODUTO 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

16.1 – O Prazo para entrega do equipamento será no máximo 20 (vinte) dias corridos, 

contados a partir do envio da ordem de serviço. Desta forma a entrega deverá ser 

realizada no período das 08h00min às 12h00min horas ou das 13h00min ás 17h00min 

horas, com o acompanhamento do responsável, assim sendo, a taxa e logística de entrega 
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é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA conforme exigências deste Memorial e 

especificações contidas na proposta de preços e documentação. 

 

16.2 – Justificar eventual atraso na entrega dos produtos, o qual somente será justificável 

quando decorrer de caso fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no 

Código Civil Brasileiro. 

 

16.3 – Encaminhar, na ocorrência dos fatos acima, o pedido de prorrogação do prazo de 

entrega, de forma escrita e em até 05 (cinco) dias corridos antes de findar aquele 

originalmente exigido e, em ambos os casos, com justificativas circunstanciadas. 

 

16.4 – Trocar, dentro do período de garantia e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os 

produtos que, por ventura, apresentarem problemas de fabricação, avarias resultantes dos 

procedimentos de transporte e entrega. 

 

16.5 – O período de garantia será aquele oferecido pela CONTRATADA em sua proposta 

comercial, observado o prazo mínimo 12 (doze) meses. 

 

16.6 – O início do período de garantia contar-se-á a partir da data de entrega do produto. 

 

17.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A Contratante compromete-se a: 

 

17.1 – Disponibilizar estrutura física adequada para a instalação dos equipamentos, 

respeitando as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATADA; 

 

17.2 – Indicar responsável para fiscalização dos serviços a serem prestados pela 

CONTRATADA; 

 

17.3 – Conservar o equipamento e obedecer às normas técnicas para o seu uso, 

comprometendo a obedecer às regras contidas no manual elaborado pelo fabricante; 

 

17.4 – Acompanhar e fiscalizar o profissional responsável pela instalação; 
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17.5 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

15.6 – Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - Todas as dúvidas eventualmente surgidas deverão ser apresentadas por escrito e 

conforme estabelecido na clausula 7.0 deste Memorial. 

 

18.2- Segue anexo ao presente Memorial: 

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – MODELO ORDEM DE SERVIÇO 

 

Profº Drº David Everson Uip 

DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA DE APARELHO DIGESTIVO PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE 
LAUDOS DOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA. 

 
1. OBJETO 

Especificação técnica para compra de APARELHO DIGESTIVO para a FACULDADE DE MEDICINA DO 
ABC.   

2. JUSTIFICATIVA DA COMPRA 

ENDOSCOPIA 

Consiste na avaliação endoscópica preferencialmente dos três segmentos, podendo ser utilizada 

para exame de um ou mais segmentos. Permite também realizar várias intervenções diagnósticas e 

terapêuticas como obtenção de fragmentos de tecidos para análise (biópsia), extração ou exérese de 

pólipo, destruição de dilatação vascular, dilatação de estenoses, entre outras. 

 
COLONOSCOPIA 

Consiste no exame endoscópico destinado a examinar o colón. Permite também realizar várias 

intervenções terapêuticas: Obtenção de fragmentos de tecidos para análise (biópsia), extração ou 

exérese de pólipo, destruição de dilatação vascular, dilatação de estenoses, entre outras. 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO 

SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
Composto por:  
01(uma) Central de Vídeo Endoscopia Digestiva (Imagem de alta definição e LED), 01(um) Monitor de Vídeo, 
02 (dois) Vídeo Gastroscópios e acessórios.  

 
. 01 (uma) unidade: Central Endoscópica de Alta tecnologia:  
. Processadora de imagens de digital alta definição HD com fonte acoplada de LED de alta intensidade e 
unidade de memória com USB para gravação de vídeo e/ou imagens, que são acionadas pelo botão de 
congelamento de imagens do endoscópio;  
. Fonte de Luz de LED 30.000 horas de vida útil;  
. Fonte de LED não queima e não deixa de funcionar durante os procedimentos;  
. Intensidade manual e automática;  
. Insuflação silenciosa em 2 níveis de intensidade (alta e baixa);  
. Função magnificação na processadora de imagens;  
. Congelamento de imagem - freeze;  
. Wide Screen;  
. Tela cheia;  
. Memória interna de imagens do último procedimento realizado;  
. Ajustes de intensidade shutter, contraste, ganho, brilho, íris, enhance, nitidez, filtros e cores individualmente 
de amarelo, vermelho e azul (ajustes continuo de 0% a 100%);  
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. Balanço de branco;  

. Função de realce de hemoglobina para facilitar identificação dos vasos sanguíneos com filtros para auxiliar 
na cromoscopia;  
. Função de sistema de captura e gerenciamento de imagens com teclado sem fio para inserção dos dados do 
paciente, exame e médico, com ou sem agendamento de exames, assim como emissão de laudo com imagens 
impressas ou por e-mail. Função que dispensa gastos com aquisição de softwares de captura e laudos de 
imagem.  
. 100v ~ 240v automática;  
. Saída de vídeo digital HD em DVI/HDMI e analógicos: Y/C, RGB e vídeo composto;  
. conector de informática;  
. conexão de dados USB.  
 

. 01 (uma) unidade: Monitor de Vídeo LCD grau médico ideal para Vídeo Cirurgia e Endoscopia:  

. Full HD. Wide angle;  

. 19 polegadas;  

. Conectividade com outros equipamentos de vídeo;  

. Resolução de 1920 x 1080;  

. Entradas de vídeo: DVI-D / HD-SDI / RGB / S-vídeo / VGA / Vídeo composto;  

. Encaixe padrão VESA. 

 

. 02 (duas) unidades: Vídeo Gastroscópio  
Alta definição e durabilidade, leve e anatômico:  
. Imagem de altíssima resolução;  
. Sensor de imagem Color;  
. Manuseio anatômico com movimentos leves e precisos;  
. Diâmetros externo 9,6mm;  
. Diâmetro do canal de trabalho 2,8mm;  
. Comprimentos: total a partir do conector 3.000mm, total a partir do comando 1.370mm e inserção 
1.050mm;  
. Angulo de visão 140° homogênea sem mascaras e sem sobras por falta de luz;  
. Profundidade de visão: 3 – 100mm; . Angulação: UP/Down:210º/90º e Left/Right:100º/100º (freios em todas 
direções); . Tecla de congelamento de imagem no endoscópio;  
. Magnificação de imagem acionada na processadora de imagens;  
. Totalmente submersível esterilizável em baixa temperatura, em óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido 
peracético;  
. Robusto com alta durabilidade. Acessórios que acompanham o endoscópio:  
. 01 maleta de transporte / 05 válvulas de canal de biopsia / 01 Bocal / 01 escova de limpeza / 01 recipiente de 
água / 01 teste de impermeabilidade (vazamento) / 01 kit de limpeza.  
 

. 01 (uma) unidade: Trolley endoscópico  

. Semi aberto;  

. Tampas removíveis para acesso aos cabos e dutos.  

. Suporte para até dois endoscópios;  

. Braço articulável para fixar o monitor;  

. Prateleiras reguláveis;  

. Rodízios suaves e com trava nas rodas frontais;  

. Pintura especial.  
 
Obs. Todos os equipamentos são entregues com cabos, conectores, adaptadores e tudo mais que for preciso 
para perfeito funcionamento do sistema.  
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ANEXO II 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇOS 
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