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A 
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA 
Pregão Eletrônico nº 07/2017 – Licitação nº 689877 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Razão Social Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda 
CNPJ 32.150.633/0004-15 
Inscr. Estadual 255721307 
Endereço Rua Izabel Ramos Fabeni, 96 – São João – Itajaí - SC 
Telefone/Fax 47 3344-1612 
Dados Bancários Banco do Brasil - Agência: 4767-8 - C/C: 90000-1  

 Praça de pagamento: RJ 
E-mail comercial@labor-med.com.br 

Nome do Signatário Edilene de Melo Nunes 
Estado civil do Signatário Solteira 
Identidade do Signatário 11.782.034-0 IFP/RJ 
Nacionalidade do Signatário Brasileira 
CPF do Signatário 094.156.827-01 

 

Lote Descrição Und Qtd Valor unitário 
R$ 

Valor Total     
R$ 

05 SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA, SISTEMA PARA 
EXAME E TERAPIA COM TECNOLOGIA DE VÍDEO 
ENDOSCOPIA COMPLETO, COMPOSTO POR: 
 
CARRINHO para acondicionamento de equipamentos 
de endoscopia, com as seguintes características: 
estrutura rígida e resistente, confeccionado em tubos 
e chapas de aço carbono, laterais e fundos fechados 
com chapas (encaixados), braço articulado para 
monitores LCD, padrão VESA, prateleira para o teclado 
com corrediças, suporte externo para 02 tubos 
endoscópicos, quatro rodízios 100mm dois com freios 
para estabilidade do rack, todo conjunto é aterrado, 
pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 
200º C, cor cinza texturizado, peso: 30kg. Dimensões: 
externa 1300mmx560mmx530mm(AxLxP) útil: 
500mmx530mm (LxP). 
 
Modelo: VE-45 
Marca: Cardinal 
Procedência: Nacional 
Registro na Anvisa: N/A  
 
NOBREAK com potência de 2000VA/1400 w, controlado 
por DSP (processador Digital de Sinais), forma de onda 
senoidal pura e com controle digital, tecnologia de 
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componentes SMD na montagem da placa, auto teste 
para verificação das condições iniciais do equipamento, 
sinalização visual com todas as condições do 
equipamento, da bateria e da rede elétrica, função true 
RMS com melhor qualidade na regulação de saída, 
distorção harmônica, baterias seladas a prova de 
vazamento, recarga automática da bateria, mesmo com 
nobreak desligado, gerenciamento da bateria que avisa 
quando deverá ser substituída, estabilidade na 
freqüência de saída, freqüência de saída do no-break, 
chave liga/desliga temporizada para evitar 
desligamento acidental, ventilador interno controlado 
de acordo com o consumo de carga e da temperatura 
do no-break, oito tomadas na saída, bivolt automático 
na entrada, interface de comunicação USB. 
 
Modelo: PDV SENOIDAL 2000VA 
Marca: NHS 
Procedência: Nacional 
Registro na Anvisa: N/A 
 
MONITOR DE LCD, com as seguintes características: 
grau médico, com tela de alto brilho e alto contraste, 
diagonal de tela de 19”, ângulo de visão de 178º 
horizontal e vertical, função Picture e Picture, 
Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, 1.677 
milhões de cores, com tratamento antirreflexo, função 
antirruído, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais 
de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo 
composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, 
SDI, DVI-D; Controle para ajuste de volume, contraste, 
fase cor, brilho e abertura; dimensões (AxLxP): 
465x400x98mm, peso 6.8kg; temperatura de 
operação: 0 a 40ºC; alimentação em rede elétrica: 
100-240VAC-50/60hz. Acessórios que acompanham o 
equipamento: Cabos de ligação e manual.  
 
Modelo: Radiance 19” 
Marca: NDS 
Procedência: EUA 
Registro na Anvisa: 80259110062   
 
PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA 
DEFINIÇÃO (HD), com as seguintes características: 
Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 
768 linhas com escaneamento progressivo; 
Magnificação eletrônica de até 2X gradual em 20 
estágios, com botões de incremento ou decremento; 
Função Picture in Picture; Função para ajuste de cores 
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do sistema de endoscopia; Função BLV para enfatização 
da vascularização; Recurso de controle automático de 
ganho (AGC), para ajuste automático de imagem; 
Recurso de White balance automático; Botão 
multifuncional para acionamento rápido, no painel 
frontal da processadora, podendo ativar funções de 
controle da processadora; Botão para ativação dos 
dados do paciente e data na tela de exame; Agenda 
para 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos, 20 
médicos; conjunto de configurações armazenáveis para 
até 10 usuários; Compatível com videogastroscopio, 
videocolonoscopio, videoduodenoscopio, 
videonasogastroscopio, videobroncoscopio; 
videonasolaringofaringoscopio das séries 200, 250, 270 
e 530 (exceto ecoendoscópios); conexão de controle 
remoto acionado por pedal; terminal para acionamento 
de periféricos externos de gravação; Saídas de vídeo: 
DVI (sinal de vídeo digital); RGB; Y/C e vídeo composto.  
FONTE DE LUZ XENON, com as seguintes 
características: Acoplada à processadora de imagem; 
com lâmpada xênon de 150 w de alta eficiência; 
lâmpada de emergência halógena de 75 w, com 
acionamento automático em caso de falha da lâmpada 
principal; Contador digital do tempo de uso da 
lâmpada; Sistema de arrefecimento da lâmpada por ar 
forçado; Insuflação de ar através de bomba de 
diafragma; compatível com videogastroscopio, 
videocolonoscopio, videoduodenoscopio, 
videonasogastroscopio, videobroncoscopio; 
videonasolaringofaringoscopio e fibroscopios; indicativo 
luminoso de falha na lâmpada principal; botão de 
acionamento da lâmpada, permitindo ligar e desligar a 
lâmpada sem a necessidade de desligar a processadora 
de imagem; função LIGHT LIMIT, para diminuir a 
temperatura na ponta distal do endoscópio, auxiliando 
em procedimentos terapêuticos em hemorragia 
digestiva. Dimensões: 375(L) x 495(C) x 190(A)mm 
(processadora e fonte de luz); Peso: 17 kg 
(processadora e fonte de luz); Ambiente de operação: 
temperatura: 10 a 40ºC; umidade: 30 a 85% (sem 
condensação); pressão atmosférica: 70 a 106 kPa; 
Acessórios que acompanham o equipamento: 01 
Recipiente de água (WT-2), soquete de segurança do 
conector série 500,soquete de segurança do conector 
série 200, 01 Teclado de dados (DK-2500), 01 manual de 
operação e cabos de ligação. 
 
Modelo: EPX-2500 (composta pela processadora de 
imagens e fonte de luz) 
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Marca: FujiFilm 
Procedência: Japão 
Registro na Anvisa: 10317490095/10317490139 
 
SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS composto de: 01 
(um) computador com as seguintes características: 
Memória RAM: 2 Gb; Memória de vídeo: 128 MB; HD: 
160; Placa de captura de vídeo PCI ENCORE; monitor 17 
polegadas; sistema operacional Windows 7 Professional 
(32 bits). 01 (um) software com as seguintes 
características: Permite capturar até 99 imagens por 
exame; Permite cadastro de até 99.999 pacientes; 
Permite a impressão de laudos com até 8 imagens 
(texto + imagens); Permite a impressão de até 15 
imagens em uma mesma página (somente imagens); 
Captura de imagens com vídeo em tempo real; Permite 
a impressão de segundas-vias de laudos; Permite a 
gravação de vídeos durante os exames; Permite a 
gravação dos exames realizados em CD, DVD ou outra 
mídia externa. 
 
Modelo: I-Med 
Marca: I-Med 
Procedência: USA 
Registro na Anvisa: N/A 
 
IMPRESSORA POR DYE SUBLIMATION para impressões 
de altíssima qualidade; Alta velocidade de impressão 
colorida em tamanho A6 Design compacto; resolução 
de 423 dpi; Compatível com sistema PAL & NTSC; Modo 
de impressão configurável: divisão em 2 ou 4 imagens; 
Memória com capacidade para 4 quadros; Entrada e 
saída de sinais de vídeo RGB analógico, S-Vídeo (Y/C) ou 
vídeo composto; possibilidade de operação por controle 
remoto; Controle Remoto; Fonte AC universal: 100 V a 
120 V AC, 220 V a 240 V AC. Acompanham 500 folhas de 
papel de impressão. 
 
Modelo: UP-25MD 
Marca: Sony 
Procedência: Japão  
Registro na Anvisa: 80102511103 
 
VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO com as seguintes 
características: para observação, biópsia, terapêutica 
diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 
410.000 pixels, botão multifuncional para 
congelamento e captura de imagens, corpo de 
operação leve, com contorno antiderrapante, porém 
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com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção 
de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente 
submersível e esterilizável através de óxido de etileno, 
glutaraldeído ou ácido peracético, com SUPER IMAGEM 
(tela cheia no monitor), compatível com recurso BLV 
(recurso de realce de vasos sanguíneos), sistema de 
ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações 
técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 
mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro 
externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 
mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, 
Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de 
Campo: 5-100 mm 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE 
DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, 
Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. 
ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: maleta de 
transporte, bocal, escovas de limpeza, tampas de 
proteção, conectores, óleo lubrificante, limpador de 
lentes, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. 
 
Modelo: EG-250WR5 
Marca: FujiFilm 
Procedência: Japão 
Registro na Anvisa: 10317490115   
 
Acessório complementar: 01 pinça para biopsia 
fenestrada para o videogastroscópio, modelo: 
BF2416SF, Marca: Fujifilm, Procedência: Japão, Registro 
na Anvisa: 10317490126. 
 
VÍDEOCOLONOSCÓPIO, ELETRÔNICO com as seguintes 
características: para observação, biópsia, terapêutica 
diatérmica e documentação, flexível, corpo de operação 
leve e com contorno antiderrapante, porém com 
superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de 
impurezas, otimizando a desinfecção; CCD colorido de 
410.000 pixels, botão multifuncional para 
congelamento e captura de imagens, WATER JET (canal 
auxiliar para irrigação direta), SUPER IMAGEM (tela 
cheia no monitor), totalmente submersível e 
esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído 
ou ácido peracético, compatível com recurso BLV 
(recurso de realce de vasos sanguíneos), sistema de 
ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações 
técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990 
mm, Comprimento funcional: 1.690mm, Diâmetro 
externo: 12.8mm, Diâmetro dos canais de trabalho: 
3.8mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: 
Frontal, Ângulo de visão (em graus): 140°, Profundidade 
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de Campo: 5~100 mm, 02 Guias de iluminação. 
ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, Para 
baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 
160 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: maleta de 
transporte, bocal, escovas de limpeza, tampas de 
proteção, conectores, óleo lubrificante, limpador de 
lentes, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. 
 
Modelo: EC-250HL5 
Marca: FujiFilm 
Procedência: Japão 
Registro na Anvisa: 10317490115 
 
Acessórios complementares: 01 pinças para biopsia 
fenestrada para o videocolonoscópio, modelo: 
BF2424SF, marca: Fujinon, Anvisa: 10317490126; 
 
Acessórios: 01 lâmpada xênon original sobressalente 
para a fonte de luz, 01 teclado alfanumérico, cabos de 
conexão para o sistema; 01 recipiente de água, modelo: 
WT-2, Marca: Fujifilm, Procedência: Japão, Registro na 
Anvisa: 10317490139; 01 Teste de vazamento, Modelo: 
LT-7, Marca: Fujinon – Procedência: Japão – Anvisa: 
N/A. 
 
Acompanha o Sistema: todos os cabos, conectores e 
adaptadores necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 168.400,00 (cento e sessenta e oito mil e quatrocentos reais) 
 
Declaramos que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento dos 
materiais, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for 
necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência.  

 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da disputa do item, em sessão pública; 
 
Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos, contados após o recebimento da Ordem de Compra, emitida pela 
Fundação Educacional Lucas Machado; 
 
Local de Entrega: Hospital Universitário Ciências Médicas (antigo Hospital São José). Endereço: Rua dos Aimorés, nº 
2896, Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.140-073; 

 
Prazo de Pagamento: 20 (vinte) dias úteis após a entrega e apresentação da nota fiscal devidamente atestada, e 
dos documentos fiscais pertinentes; 

 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação, para peças e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo taxa de deslocamento, contados a partir da data de instalação/entrega no Hospital 
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Universitário Ciências Médicas; 
 
Assistência Técnica: Declaramos que a Assistência Técnica para manutenção corretiva e preventiva especializada 
dos equipamentos será prestada somente através de técnicos treinados pela fábrica, sem quaisquer ônus ao 
comprador, durante a vigência da garantia dos equipamentos. Os custos dentro do período de garantia serão de 
nossa inteira responsabilidade. Na condição de REPRESENTANTE DO FABRICANTE informamos abaixo, dados de 
nossos laboratórios técnicos treinados, certificados e credenciados pelo fabricante, aptos a prestar assistência 
técnica, suporte técnico operacional e manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos ofertados: 
 
Empresa: Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda 
CNPJ: 32.150.633/0004-15 
Endereço: Rua Izabel Ramos Fabeni n. 96, São João – Itajaí – SC – CEP: 88.304-050 
Telefone: 0XX-47-3344-1612  
Email: comercial@labor-med.com.br  
Responsável Técnico: Marciele Dal Sant Fukui – CREA /PR 89169/D                     
 
Empresa: Fujitech Equipamentos Médicos Ltda 
CNPJ: 03.606.427/0001-26 
Endereço: Rua Domingos Vieira, 587 Conj. 1806 – Santa Efigênia – Belo Horizonte - MG 
Telefone: 0XX-31-3241-7586 
E-mail: fujitech@fujitech.com.br    
Responsável Técnico: David Dias Reis - CREA: 102217-D. 
 
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em compromisso de nossa parte, observada as 
condições do Edital. 

 
 

 
 
 

Itajaí, 10 de Novembro de 2017. 
 
 
 

 
Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda 

Marco Antonio Silva 
Representante Comercial 
RG: MG-3256519 SSP/MG 

CPF: 595.964.066-04   
 

 
 

mailto:comercial@labor-med.com.br
mailto:fujitech@fujitech.com.br

