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1 Un 3,00MONITOR, de frequencia cardiaca, tipo cardiofrequencimetro, interface USB, com os seguintes recursos: 
pulsacoes por minuto. Luz noturna; Transmissao de frequencia cardiaca codificada sem fio, comunicacao 
com o computador; ajuda de treinamento; cronometro progressivo independente; funcoes de relogio; 
frequencia cardiaca media por tempo parcial; frequencia cardiaca maxima por tempo parcial; tempo total 
do exercício; 03 ( tres ) limites de zona alvo com alarme visual e sonoro; resumo do exercicio; arquivo do 
ultimo exercicio; visor configuravel; Resistencia a agua; Indicador de nivel da bateria; controle de peso; 
calorias no exercicio; Percentual de gordura nas calorias consumidas; manual de instrucao e garantia do 
fabricante de 2 anos.
 Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no 
Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.11.00012772-8

2 Un 1,00APARELHO, de ultra-som, para fisioterapia, microcontrolado, com funcoes e leituras digital em display 
de cristal liquido de no minimo 4 linhas por 16 caracteres, teclas em infra vermelho (ativa por 
aproximacao), controle digital, deve ter modo continuo e pulsado (1/1, 1/2, 1/5); 01 cabecote de no minimo 
3MHz em poliuretano, gabinete plastico de alta resistencia, cabo de forca tripolar destacavel, timer 
programavel no minimo ate 30min em passos de 1min.Deteccao de ausencia ou cabecote errado, sinalizado 
por sinal audio visual, indicacao de potencia de no minimo 3Wcm2 em passos de 0.1Wcm2.Movimento 
vibratorio no cabecote a 3480 vpm (vibracoes por minuto) no minimo, alimentacao eletrica 220 
volts/60Hz. 
O equipamento devera possuir registro no Ministerio da Saude/Anvisa;
O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento 
em portugues;
Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os 
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manuais de operacao e de serviço;
Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-
1 e NBR-IEC 60601-2-10;
O fornecedor devera ceder as licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso;
Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do 
equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se 
caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando 
que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade; No periodo de garantia dos 
equipamentos devem ser assegurados os servilos de assistencia tecnica, prestada diretamente no Estado da 
Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de menutencao de acordo com o cronograma 
que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante;
Os proponentes devrao obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima 
relacionados.Os itens nao informados serao considerados como nao atendidos.Os itens informados 
deverao ser comprovados.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00069101-1

3 Un 1,00ESTUFA, com controlador de temperatura de 50º a 250ºC. Confeccionada em chapa de aco com 
tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta aluminio resistente a altas temperaturas. 
Externamente em pintura eletrostatica. Isolamento termico em la de vidro em todas as paredes, inclusive 
porta e teto. Chave liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termometro e 
dispositivo superior para saida de ar quente. Capacidade entre 80 litros a 100 litros. Tensao de trabalho 
110/200V.

>> 
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Ref. SAEB => 66.40.10.00003784-2
4 Un 4,00BALANCA, eletronica, capacidade para 300 kg, divisao 100 g, display de cristal liquido, plataforma em 

aco SAE 1020 com piso em borracha anti-derrapante, montada sobre rodizios de polipropileno injetado 
regulaveis, coluna tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca, faz a ligacao da plataforma de 
pesagem com o indicador de peso com bateria recarrregavel de 70 horas de autonomia, nao necessitando 
ser conectada a rede eletrica Auto Desligamento do indicador de peso programacao para se auto desligar 
em 5, 10 ou 15 minutos., Botao Liga / Desliga

>> 
Ref. SAEB => 66.70.00.00096912-5

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

1) Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT observar todas as  orientações constantes 
na par te "B" do edital de liciitação e seus anexos.
2) Reinteramos a necessidade e OBRIGAÇÃO de apresentar catálogo dos produtos.
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