
  
  
  

 

 

Uruaçu, 13 de Janeiro de 2022. 

    Gostaríamos de convidá-los à submeter suas propostas técnicas e comerciais, 

para o processo seletivo emergencial do Hospital, implantado nas 

dependências do Hospital Estadual Centro Norte, tendo em vista que, o IMED 

- Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, assumiu, em caráter de 

emergência, o gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades 

do Hospital Estadual Centro Norte (HCN),  Endereço: Avenida Galdino 

Moreira de Souza, Nº 1230 Residencial - Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, 

76400-000 , para atendimento em regime de 24 horas por dia, 07 dias por 

semana, ininterruptamente, segue nossa solicitação formal. 

     Diante desse cenário, solicitamos o envio de uma proposta de contrato de 

locação.  

• Sinônimos 

Sistemas de: Vídeolaparoscopia, Artroscopia, Vídeocirurgia, Histeroscopia, 
Cistoscopia, Ureteroscopia, Nefroscopia, etc. Sistema de Vídeo Endoscópio 
Rígido. 

 

• Definição e Aplicação 

Sistema para Vídeo Endoscopia Rígida para realização de procedimentos de 
vídeocirurgias minimamente invasivas, de acordo com cada aplicação, 
Vídeolaparoscopia, Artroscopia, Vídeocirurgia, Histeroscopia, Cistoscopia, 
Ureteroscopia, Nefroscopia,etc.  

Processo 

Seletivo 

2022 

 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO 

NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA 

LOCAÇÃO DE TORRE PARA CIRÚRGIA DE VÍDEO  
 

 



  
  
  

 
 

 

 

 

Especificação técnica: 

• 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 
1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão 
compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca 
(White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Deve possuir 
sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. 
Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com 
Zoom Parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e 
alimentação elétrica 220 Volts, 60 Hz.  

• 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. 
Deve possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida 
útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. 
Alimentação elétrica 220 Volts, 60 Hz.  

• 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com 
resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada 
de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 220 Volts, 
60 Hz.  

• 01 Insuflador de CO2, com tela Sensível ao toque, que permiti ajuste de fluxo de 
no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Deve permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 
25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no 
paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com 
alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. 
Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 
ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de 
conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 220 Volts, 60 
Hz.  

• 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em 
FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD.  
Alimentação elétrica 220 Volts, 60 Hz. Ou sistema de gravação FULLHD através de 
USB integrado à processadora de câmera. 

•  02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e 
câmera. 



  
  
  

• 02 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão 
foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por 
fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e 
comprimento mínimo de 30 cm.  

• 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e 
movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar 
os equipamentos e o cilindro de CO2, deve possuir porta frontal e traseira, rodízios 
emborrachados e com freios. 

  Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa 
para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 
10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5 mm com válvula torneira, 
01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 
10mm/5mm, 01 Cânula de dissecção com gancho de ângulo reto, 01 Pinça 
fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 
Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula mínimo 33cm, 
01 Pinça de dissecção Maryland mínimo 33cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada 
mínimo 33cm, 01 Aplicador de clips médium large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo de 
diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e 
aspiração 5mm mínimo 33cm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm mínimo 
33cm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm mínimo 33cm, 01 
Container para esterilização de todos os instrumentais. 

•  Possuir equipamento shaver além de lâminas e suporte, para sistema de vídeo 
endoscopia para Artroscopia. 

•  Exigências Técnicas ou Normativas: Registro na ANVISA.  

•  Garantia: possuir tempo de garantia mínimo de 1 ano com início de vigência a 
partir da data de instalação. 

 

Aguardamos o envio da Proposta Técnica e Comercial, nos termos acima 

dispostos, em caráter de urgência, devidamente assinada pelo Representante 

Legal,  

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847



 

 

 

 

 
Endereço: Avenida Galdino Moreira de Souza, Nº 1230 Residencial 

Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, 76400-000 

 

 

Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR  

CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TORRE 

PARA CIRURGIA DE VIDEO  

 

Uruaçú-GO, 04 de fevereiro de 2022. 

 

O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos interessados 

no Processo Seletivo 2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para locação de 

torre para realização cirurgias de vídeo no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 

(HCN), conforme Carta Convite, que, após a fase de apresentação de propostas, foi 

declarado o seguinte: 

 

1. Contratação homologada para: UNNO FARMACÊUTICA LTDA, com sede na Rua 

Descalvado, nº 618, Bairro Renascença, Belo Horizonte/MG, CEP: 31130-610, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 08.415.839/0001-00, a qual tendo atendido as condições estabelecidas na 

Carta Convite, sagrou-se vencedora do processo seletivo emergencial com o valor mensal 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

 

- A empresa MEDVIDEO foi a segunda colocada com a proposta de valor mensal de R$ 

48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais). 

 

- A empresa CONFIANCE MEDICAL foi desclassificada por não ter inserido em sua 

proposta as caixas de instrumentais, conforme solicitado na carta convite. 

 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma digital por 
ALEXANDRE KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847


