
 

RELATÓRIO 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

ITEM 1 – MONITOR FISIOLÓGICO ECG/RESP/TEMP/SPO2/NIBP 

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual e catálogo do produto, 

identificamos que os equipamentos das empresas PROLIFE, cotando modelo T3, 

ALFAMED, cotando modelo VITA 500e  e CIRURGICAS CERON, cotando com o modelo 

G3D não atendem as especificações técnicas solicitadas, como: 

 

PROLIFE: 

 Resolução da tela abaixo de 1280 x 800. 

 Bateria menor do que 240 minutos. 

 Não permite ajuste manual limiar de detecção de respiração. 

 Não permite monitoração futura de pressão invasiva e capnografia. 

 RMS não condiz com o monitor. 

 

 

ALFAMED: 

 Resolução da tela abaixo de 1280 x 800. 

 Não permite monitoração futura de pressão invasiva e capnografia. 

 

 

CIRURGICAS CERON: 

 Tela não é touchscreen. 

 Não tem suporte para fixação em aparelho de anestesia. 

 Quantidade de ondas simultâneas abaixo de 8. 

 Bateria com duração menor que 240 minutos. 

 

 

ITEM 2 – ELETROCARDIÓGRAFO 

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual do produto disponível 

no site da ANVISA, identificamos que o equipamento da empresa PROLIFE, cotando modelo 

200S não atende as especificações técnicas solicitadas, como: 

 Taxa de amostragem menor que de 8.000 amostras. 

 Peso superior a 2,5 kilos. 



 

 Bateria com duração menor que 10 horas. 

 

 

ITEM 4 – BISTURI ELÉTRICO 300W 

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual do produto disponível 

no site da ANVISA, identificamos que o equipamento da empresa MEDCIR, cotando modelo 

POWERCUT LED 400W E DELTRONIX, cotando modelo PRECISION TC3 não atendem 

as especificações técnicas solicitadas, como: 

 

MEDCIR 

 Não possui botão dedicado no painel para ativar/desativar a função controle remoto. 

 Não possui corte pulsado com no mínimo de 10 níveis. 

 

 

DELTRONIX 

 Não possui botão dedicado no painel para ativar/desativar a função controle remoto. 

 Não possui corte pulsado com no mínimo de 10 níveis. 
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