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De: HOSPITAL MUNICIPAL  DE PAULÍNIA  
CI Nº: 249/2021 
 
DATA: 09/03/2021 Para: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Assunto:   LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMERGENCIAL) – COVID-19 

Ref.  

 

FINALIDADE 
IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

REQUISITANTE 

(    )   AQUISIÇÃO                    

        (  X  )   SERVIÇO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SETOR/ UNIDADE/ DIVISÃO REQUISITANTE 

        (     ) 30 DIAS HMP 

VALIDADE DA PROPOSTA SETOR DE UTILIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA -  

 

PRAZO DE ENTREGA 
ORÇAMENTOS ANEXADOS 

PELO SOLICITANTE? 

CONFORME EDITAL (   )SIM                 ( X ) Não 

FORMA DE ENTREGA 
SE SIM, ANEXAR EMAIL(S) COM A COMUNICAÇÃO 
ENTRE A MUNICIPALIDADE E OS FORNECEDORES ( X  ) ÚNICA (   ) PARCELADA EM 

(  ) VEZES 

ENDEREÇO DE ENTREGA 
HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA  

RUA MIGUEL VICENTE CURY, Nº 100  –  BAIRRO 

NOVA PAULÍNIA –  PAULÍNIA - SP 

 

 

OBJETO: 

Contratação emergencial de empresa especializada na locação de equipamentos médico-hospitalares para a 

composição de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, com manutenção, montagem, assistência técnica 

24 horas, além de acessórios necessários para a estruturação de leitos para enfrentamento ao COVID-19 no 
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Hospital Municipal de Paulínia, tendo em vista a necessidade de ampliação, com base na Resolução-RDC nº 

07, de 24 de fevereiro de 2010. 

Como é de amplo conhecimento, por divulgação na mídia, o Brasil está na vigência do recrudescimento  

(“segunda onda”) de casos COVID-19. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/02/sao-paulo-pode-regredir-a-fase-vermelha-com-lockdown-em-cidades-do-interior.ghtml 

 

A segunda onda traz características diferentes em relação ao primeiro pico de contaminação, de 2020: 

 Redução da faixa etária 

 Prevalência de gravidade em pacientes obesos 

 Aumento da taxa de transmissibilidade 

 Circulação da variante de Manaus desde janeiro de 2021  

 

A partir de janeiro de 2021, confirmando as projeções baseadas nos indicadores de Dezembro de 

2020, as taxas de ocupação vêm aumentando.  

Tivemos um aumento em platô sustentado durante janeiro e fevereiro de 2021, para o qual nossa 

capacidade instalada , tanto de porta de acesso quanto de leitos de internação , era suficiente.  

 BOLETIM INFORMATIVO DE 15/01/2021 (ANEXO II) – OCUPAÇÃO HOSPITALAR 22 PACIENTES 

 BOLETIM INFORMATIVO DE 15/02/2021 (ANEXO II) – OCUPAÇÃO HOSPITALAR 22 PACIENTES 

Entretanto, a partir de  03/03/2021, a taxa de ocupação de pacientes COVID extrapolou a capacidade 

instalada, de forma aguda: 

 BOLETIM INFORMATIVO DE 03/03/2021 (ANEXO II) – OCUPAÇÃO HOSPITALAR 39 PACIENTES 

 BOLETIM INFORMATIVO DE 08/03/2021 (ANEXO II) – OCUPAÇÃO HOSPITALAR 58 PACIENTES 

 BOLETIM INFORMATIVO DE 09/03/2021 (ANEXO II) – OCUPAÇÃO HOSPITALAR 66 PACIENTES 

As circunstâncias determinaram ações mais rígidas em todo o Estado, como a mudança para a fase 

vermelha, adotada por nossa Administração.  

Trata-se de situação com tendência de curva sustentada, tanto pela procura espontânea aumentada, quanto 

pelo perfil de longa permanência dos pacientes. 

A alta demanda determinou ações de adaptação  dos leitos COVID-19, como segue: 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/02/sao-paulo-pode-regredir-a-fase-vermelha-com-lockdown-em-cidades-do-interior.ghtml
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                                              ANTERIOR                                 ATUAL  

UTI COVID                                  14                                    20 

UR                                                06                                                                                                                                          12    

 mantendo pacientes em ventilação mecânica  

ER 1                                             12                                    15 

ER 2                                             08                                    15 

  

TOTAL                                        40                                    62 

 

O aumento de 22 leitos se deu de forma imediata e emergencial, portanto, necessitando de ajustes rápidos  

no que se refere a mobiliário ,  equipamentos, recursos humanos e protocolos de assistência.   

A forma de se concretizar a abertura rápida  de novos leitos se pautou na suspensão de atividades eletivas, 

diminuição de leitos ,como,  por exemplo, na Clínica Cirúrgica, que passou de 14 para 10 leitos, com 

transferência de recursos para as   áreas COVID-19, tais como camas.  

O perfil de criticidade dos pacientes também sofreu modificações; passou a ser de média e alta complexidade.  

Temos, no momento,  24 pacientes sob ventilação mecânica e mais 2 outros em vias de intubação.   

Trata-se de situação com tendência de curva sustentada, tanto pela procura espontânea aumentada, quanto 

pelo perfil de longa permanência dos pacientes. 

Esse cenário não é pontual:  é uma tendência. 

Os pacientes em ventilação mecânica, por COVID-19, ficam, em média, 21 dias intubados e dependentes de 

respiradores, dessa forma, impossibilitando novas internações e ocupações desses leitos. 

Por conta desse perfil, a disponibilidade de ventiladores vem caindo drasticamente em nosso Hospital, o que 

nos coloca em situação de vulnerabilidade diante da premência de conduta invasiva respiratória.  

Dessa forma, visando a garantia de acesso aos recursos necessários por todos os pacientes que procuram a 

UR  (Unidade Respiratória) e baseados na oferta interna de equipamentos e mobiliários, solicitamos locação 

dos itens, pelo período de 180 dias: 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UTI – Tipo II 

RDC 07 de 

2010 ou 

necessidade 

do Hospital 

Quantidade 

necessária para 

o total de 10 

(dez) leitos de 

UTI 

1 Cama hospitalar elétrica motorizada capaz de realizar 

os seguintes movimentos: ajuste de altura, inclinação 

do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes 

posições: fowler, semi-fowler, cadeira cardíaca, 

vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, 

movimentos realizados através de 04 atuadores 

lineares DC blindados, atuados via controle remoto 

de mão com fio,  

Com Montagem totalmente modular com dimensões 

normalizadas 

Cabeceira e Proteção para os pés removíveis 

fabricadas em polietileno. 

Sistema de grades resistente com retração linear 

através de acionamento único. 

Leito em chapa de aço reforçada, lavável e removível, 

facilitando o acesso à parte elétrica da cama sem 

necessidade de desmontagem do estrado. 

 Com pintura eletrostática a pó com textura com grau 

de proteção e aderência de acordo com a norma as 

normativas vigentes. 

4 Rodízios de no mínimo 100mm de diâmetro com 

trava. 

Com ganchos para Bolsas do tipo folley/ dispositivos 

urinários e ganchos para drenos.  

Com local para instalação de cintas para retenção 

dos pacientes.  

Nível contra penetração de água/ poeira IP66 

4 posições para suporte de soro ou trapézio. 

01 (uma) por 

leito 

10 
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Realiza as seguintes posições: Cardíaca, Vascular, 

Fowler, Semi Fowler, Trendelemburg, Trendelemburg 

reverso e auto contorno, ou seja, segmentos do dorso 

e joelhos simultaneamente acionados através de 

comando único. 

Possui chassi resistente e com bom acabamento   

permitindo higienização em todo perímetro externo e 

interno. 

Possui em todas as articulações buchas teflonadas, 

que são lubrificantes, evitando-se assim ruídos com 

o tempo de uso e movimentação. 

O acabamento da estrutura metálica é através de 

pintura eletrostática a pó. 

Fácil assepsia. 

Comprimento total de 2180mm (+/- 15mm) 

Comprimento útil de 1900mm (+/- 15mm) 

Largura total externa com grade levantada 1080mm 

(+/- 15mm) 

Largura total com grades recolhidas de 1020mm (+/- 

15mm) 

Largura útil de 850mm (+/- 10mm) 

Altura mínima sem colchão de 460mm (+/- 15mm) 

Altura máxima sem colchão de 720mm(+/- 15mm) 

Capacidade de Carga de 250Kg. 

Tensão de alimentação bivolt automático. 

 

2 BOMBA DE INFUSÃO COM PERISTALTISMO 

LINERAR OU ROTOR para infusão de soluções por 

via enteral ou parenteral, as quais deverão comprovar 

as seguintes características mínimas: Utilização na 

administração controlada e contínua de soluções, 

nutrição enteral e parenteral.  

Ser microprocessada com painel de controle por meio 

de teclas e display alfanumérico ou display luminoso; 

Possuir taxa de infusão de fluxo programável e 

ajustável;  

e) Indicar volume total a infundir;  

04 (QUATRO) 

POR LEITO 

40 
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Possuir programações distintas para uso adulto, 

pediátrico e neonatal; 

 Display que permita visualizar o volume infundido de 

0 a 9.999ml, taxa de infusão, infusão em andamento 

e bomba conectada em rede elétrica (o display deve 

permitir a visualização das informações em diferentes 

ângulos e alturas);  

permitir, no mínimo, a leitura dos parâmetros de 

tempo (hora, minuto e segundo), volume (mililitros) e 

fluxo (mililitro por hora); 

Volume limite total a ser infundido regulável de, no 

mínimo, 1 a 9.999ml; 

Taxa de infusão ajustável de, no mínimo, 1 a 

999ml/hora, com incremento de: mínimo: 0,1ml/hora, 

para intervalo entre 1 e 5ml/hora e máximo: 

0,5ml/hora, para o intervalo entre 5 e 10ml/hora; 

Recurso de titulação (alteração do fluxo por 

incremento/decremento sem interrupção da infusão); 

Função bolus; Função kvo (keep vein open = 

manutenção de veia aberta) com taxa de 1ml/hora ou 

ajustável; 

Função de bloqueio do teclado; 

Com sensor de detecção de gotas/infusão; 

Caso o sensor de gotas seja externo à bomba de 

infusão, o mesmo deverá permitir a fixação na 

câmara gotejadora do equipo por sistema de pressão; 

Possuir alarmes para detecção de: porta aberta (se o 

equipamento ofertado possuir porta); função lembrete 

ou atenção, no caso de esquecimento do início de 

infusão; gotejamento anormal; oclusão; ar na linha; 

término de infusão; mau funcionamento interno ou 

erro no sistema; bateria fraca; função kvo; Possuir os 

seguintes avisos: ligado à rede elétrica e 

funcionamento à bateria. Dispositivo de segurança 

para impedir a vazão livre de solução no equipo 

durante desconexão do mesmo; Desvio máximo da 

taxa de infusão e do volume infundido de +/-5% dos 
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valores programados; Fornecimento de todos os 

cabos, conexões, acessórios, no mínimo 300 equipos 

destinados e caracterizados cor para infusão enteral; 

no mínimo 1200 equipos destinados para infusão 

parenteral e demais acessórios indispensáveis ao 

funcionamento do equipamento; Tensão de 

alimentação elétrica na faixa de 110 –230v ou 

sistema bivolt automático de tensão; Frequência de 

alimentação: 60hz; Aterramento através do cabo de 

alimentação; Possuir bateria interna recarregável 

com autonomia mínima de 3 horas a uma taxa de 

25ml/hora; 

3 Monitor Multiparamétrico para uso na monitorização 

de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo 

peso até adultos com obesidade mórbida, sem a 

necessidade da troca de partes internas do 

equipamento, e com sistema modular para 

parâmetros vitais avançados; Possuir “Módulos de 

Parâmetros Vitais” com conexão tipo plug and play, 

ou seja, que conectem ao equipamento sem precisar 

de cabos e sem a necessidade de 

atualização/modificação de peças, partes e/ou 

softwares, e que além disto quando conectados 

diretamente ao equipamento formem, Monitor 

Multiparamétrico e “Módulos de Parâmetros Vitais”, 

um elemento único;  

Pré configuração que permita a conexão diretamente 

ao equipamento, de forma simultânea, e mantendo 

também a monitorização dos parâmetros vitais 

básicos, no mínimo dos seguintes arranjos de 

“Módulos de Parâmetros Vitais”: GASES 

ANESTÉSICOS E BIS; CAPNOGRAFIA (Mainstream 

ou Sidetream); PRESSÃO INVASIVA; DÉBITO 

CARDÍACO. 

Possuir Alça de Transporte integrada ao 

equipamento;  

Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a 

01 (um) por leito 10 
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programação de todos os parâmetros do 

equipamento;  

Possuir ajustes pré-Programados através da seleção 

do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;  

Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e 

com tamanho de no mínimo 12” polegadas 

touchscreen ou botão giratório; 

 Possuir capacidade para apresentar 

simultaneamente na tela principal no mínimo 08 

curvas de Parâmetros Vitais; 

Permitir o ajuste da velocidade do traçado de curva 

apresentado;  

Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva 

apresentado;  

Possuir sistema de memória que apresente no 

mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir 

o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os 

parâmetros vitais monitorizados;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os 

parâmetros vitais monitorizados que ultrapassarem 

os limites ajustados; 

 Possuir sistema de alarme audiovisual para os 

alarmes funcionais do equipamento, tais como: 

sensor desconectado, bateria fraca, etc.;  

Possuir tecla para interrupção temporária dos 

alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no 

máximo 120s;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de ECG de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF ,V); 

Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com 

faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, 

resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 

1 bpm ou ± 1 % (o que for maior para a respectiva 

medida);  

Apresentar o traçado de curva das 07  derivações de 

ECG; 

Possuir sistema de análise de Segmentos ST;  
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Possuir sistema de detecção de pulso de Marca-

passo;  

Possuir sistema de detecção de arritmias;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por 

tecnologia de detecção de bioimpedância 

transtoráxica, através do cabo de ECG;  

Apresentar a medição da Frequência Respiratória, 

com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm, 

resolução de 1 rpm, e com precisão de no mínimo ± 

2 rpm ou ± 2 % (o que for maior para a respectiva 

medida);  

Apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO;  

Possuir sistema de detecção de apneia;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para apneia.  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de SPO2: Apresentar a medição da Saturação de O2, 

com faixa de medição no mínimo de 10 a 100 %, 

resolução de 1 %, e com precisão de no mínimo ± 3 

%;  

Apresentar a curva plestimográfica;  

Apresentar a medição da Frequência de Pulso, com 

faixa de medição no mínimo de 40 a 240 bpm, 

resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 

3 bpm.  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de PRESSÃO NÃO INVASIVA: Possuir 

monitorização por tecnologia oscilométrica;  

Apresentar a medição da Pressão Arterial Sistólica, 

com faixa de medição no mínimo de 50 a 250 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  

Apresentar a medição da Pressão Arterial Diastólica, 

com faixa de medição no mínimo de 20 a 200 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  
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Apresentar a medição da Pressão Arterial Média, 

com faixa de medição no mínimo de 20 a 230 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  

Permitir a medição automática com intervalo de 

aferição ajustável, a medição contínua, e a medição 

manual através de botão dedicado;  

Possuir sistema de segurança que limite a pressão 

através da seleção do tipo de paciente: adulto, 

pediátrico ou neonatal;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de TEMPERATURA: Possuir a monitorização de dois 

canais de TEMPERATURA;  

Permitir o uso de sensores cutâneos (superfície) e 

esofágicos/retais (cavidade);  

Apresentar a medição da Temperatura 1, da 

Temperatura 2, e do Delta entre as Temperaturas 1 e 

2, com faixa de medição no mínimo de 5 a 45 °C, 

resolução de 0,1 °C, e com precisão de no mínimo ± 

0,1 °C.  

Permitir a conexão com Central de Monitorização; 

Possuir sistema de proteção contra descarga de 

Desfibrilador;  

Possuir sistema de proteção contra descarga de 

Bisturi Elétrico;  

Possuir Índice de Proteção IPX1;  

Possuir Fonte de Alimentação interna ao 

equipamento;  

Possuir sistema com autonomia de energia mínima 

igual ou superior a 01 hora, recarregável de 

tecnologia sem efeito memória;  

Possuir indicação para equipamento ligado em rede 

elétrica e bateria;  

Possuir indicação para bateria com carga baixa;  

Tensão de Entrada 110V~220V;  

O equipamento deve ter interface com o usuário no 

idioma Português;  
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Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 

 02 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 05 

vias para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal;  

02 Sensores de SPO2 de dedo completos 

reutilizáveis para uso Adulto/Pediátrico;  

02 Sensores de SPO2 tipo Y completos reutilizáveis 

para uso Neonatal; 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Adulto (Normal); 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Adulto (Obeso); 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Pediátrico; 

02 Sensores de PNI completos (braçadeira + 

extensor) para uso Neonatal;  

01 Sensores de temperatura completos reutilizáveis 

cutâneos/superficiais para uso 

Adulto/Pediátrico/Neonatal; 

02 Sensores de temperatura completos reutilizáveis 

esofágicos/retais para uso 

Adulto/Pediátrico/Neonatal; 

Demais acessórios necessários para o completo 

funcionamento do equipamento e suas 

especificações supracitadas.  

Devem incluir instalação do equipamento, manual de 

usuário, treinamento de usuário e. 

Registro na ANVISA 

Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR 

IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT 

NBR IEC 60601-2-49, e ainda ABNT NBR IEC 60601-

2-27, ABNT NBR IEC 60601-2-30 e ABNT NBR IEC 

60601-2-34; 

 

4 Monitor multiparamétrico de transporte para uso na 

monitorização de parâmetros vitais de pacientes 

neonatais de baixo peso até adultos com obesidade 

mórbida, sem a necessidade da troca de partes 

01 (UM) 01 
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internas do equipamento, e com sistema modular 

para parâmetros vitais avançados; Possuir “Módulos 

de Parâmetros Vitais” com conexão tipo plug and 

play, ou seja, que conectem ao equipamento sem 

precisar de cabos e sem a necessidade de 

atualização/modificação de peças, partes e/ou 

softwares, e que além disto quando conectados 

diretamente ao equipamento formem, Monitor 

Multiparamétrico e “Módulos de Parâmetros Vitais”, 

um elemento único;  

Pré configuração que permita a conexão diretamente 

ao equipamento, de forma simultânea, e mantendo 

também a monitorização dos parâmetros vitais 

básicos, no mínimo dos seguintes arranjos de 

“Módulos de Parâmetros Vitais”: GASES 

ANESTÉSICOS E BIS; CAPNOGRAFIA (Mainstream 

Ou Sidetream); PRESSÃO INVASIVA; DÉBITO 

CARDÍACO. 

Possuir Alça de Transporte integrada ao 

equipamento;  

Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a 

programação de todos os parâmetros do 

equipamento;  

Possuir ajustes pré-Programados através da seleção 

do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;  

Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e 

com tamanho de 10” polegadas (ou superior) 

touchscreen; 

 Possuir capacidade para apresentar 

simultaneamente na tela principal no mínimo 08 

curvas de Parâmetros Vitais; 

Permitir o ajuste da velocidade do traçado de curva 

apresentado;  

Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva 

apresentado;  

Possuir sistema de memória que apresente no 

mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir 
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o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os 

parâmetros vitais monitorizados;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os 

parâmetros vitais monitorizados que ultrapassarem 

os limites ajustados; 

 Possuir sistema de alarme audiovisual para os 

alarmes funcionais do equipamento, tais como: 

sensor desconectado, bateria fraca, etc.;  

Possuir tecla para interrupção temporária dos 

alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no 

máximo 120 s;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de ECG de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF ,V);  

Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com 

faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, 

resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 

1 bpm ou ± 1 % (o que for maior para a respectiva 

medida);  

Apresentar o traçado de curva das 07 derivações de 

ECG; 

Possuir sistema de análise de Segmentos ST;  

Possuir sistema de detecção de pulso de Marca-

passo;  

Possuir sistema de detecção de arritmias;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por 

tecnologia de detecção de bioimpedância 

transtoráxica, através do cabo de ECG;  

Apresentar a medição da Frequência Respiratória, 

com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm, 

resolução de 1 rpm, e com precisão de no mínimo ± 

2 rpm ou ± 2 % (o que for maior para a respectiva 

medida);  

Apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO;  

Possuir sistema de detecção de apneia;  

Possuir sistema de alarme audiovisual para apneia.  
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Características mínimas do sistema de monitorização 

de SPO2: Apresentar a medição da Saturação de O2, 

com faixa de medição no mínimo de 10 a 100 %, 

resolução de 1 %, e com precisão de no mínimo ± 3 

%;  

Apresentar a curva plestimográfica;  

Apresentar a medição da Frequência de Pulso, com 

faixa de medição no mínimo de 40 a 240 bpm, 

resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo ± 

3 bpm.  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de PRESSÃO NÃO INVASIVA: Possuir 

monitorização por tecnologia oscilométrica;  

Apresentar a medição da Pressão Arterial Sistólica, 

com faixa de medição no mínimo de 50 a 250 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  

Apresentar a medição da Pressão Arterial Diastólica, 

com faixa de medição no mínimo de 20 a 200 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  

Apresentar a medição da Pressão Arterial Média, 

com faixa de medição no mínimo de 20 a 230 mmHg, 

resolução de 1 mmHg, e com precisão de no mínimo 

± 5 mmHg;  

Permitir a medição automática com intervalo de 

aferição ajustável, a medição contínua, e a medição 

manual através de botão dedicado;  

Possuir sistema de segurança que limite a pressão 

através da seleção do tipo de paciente: adulto, 

pediátrico ou neonatal;  

Características mínimas do sistema de monitorização 

de TEMPERATURA: Possuir a monitorização de dois 

canais de TEMPERATURA;  

Permitir o uso de sensores cutâneos (superfície) e 

esofágicos/retais (cavidade);  

Apresentar a medição da Temperatura 1, da 
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Temperatura 2, e do Delta entre as Temperaturas 1 e 

2, com faixa de medição no mínimo de 5 a 45 °C, 

resolução de 0,1 °C, e com precisão de no mínimo ± 

0,1 °C.  

Permitir a conexão com Central de Monitorização; 

Possuir sistema de proteção contra descarga de 

Desfibrilador;  

Possuir sistema de proteção contra descarga de 

Bisturi Elétrico;  

Possuir Índice de Proteção IPX1;  

Possuir Fonte de Alimentação interna ao 

equipamento;  

Possuir sistema com autonomia de energia mínima 

igual ou superior a 01 hora, recarregável de 

tecnologia sem efeito memória;  

Possuir indicação para equipamento ligado em rede 

elétrica e bateria;  

Possuir indicação para bateria com carga baixa;  

Tensão de Entrada 110V~220V;  

O equipamento deve ter interface com o usuário no 

idioma Português;  

Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 

 02 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 05 

vias para uso Adulto/Pediátrico/Neonatal;  

02 Sensores de SPO2 de dedo completos 

reutilizáveis para uso Adulto/Pediátrico;  

02 Sensores de SPO2 tipo Y completos reutilizáveis 

para uso Neonatal; 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Adulto (Normal); 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Adulto (Obeso); 

02 Sensores de PNI completos reutilizáveis 

(braçadeira + extensor) para uso Pediátrico; 

02 Sensores de PNI completos (braçadeira + 

extensor) para uso Neonatal;  

01 Sensor de temperatura completos reutilizáveis 
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cutâneos/superficiais para uso 

Adulto/Pediátrico/Neonatal; 

02 Sensores de temperatura completos reutilizáveis 

esofágicos/retais para uso 

Adulto/Pediátrico/Neonatal; 

Demais acessórios necessários para o completo 

funcionamento do equipamento e suas 

especificações supracitadas.  

Devem incluir instalação do equipamento, manual de 

usuário, treinamento de usuário e. 

Registro na ANVISA 

Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR 

IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT 

NBR IEC 60601-2-49, e ainda ABNT NBR IEC 60601-

2-27, ABNT NBR IEC 60601-2-30 e ABNT NBR IEC 

60601-2-34; 

 

5 Ventilador eletrônico micro processado, desenvolvido 

para fornecer suporte ventilatório invasivo e não 

invasivo com monitorização ventilatória completa 

destinado a paciente com comprometimento da 

funções respiratórias em terapia intensiva e semi 

intensiva que atenda pacientes pediátricos e adultos, 

com as seguintes modalidades ventilatórias: 

 PCV, VCV, SIMV-P, SIMV-V, PSV, PSV+VT, CPAP 

E BIPAP ou similar que realize VNI e ventilação de 

BACK UP em todas as modalidades espontâneas. 

Realize no mínimo os seguintes ajustes: 

Fio2 de 21 a 100%;  

Volume corrente entre  5 a 2000 ml, fluxo inspiratório 

entre 5 a 120 l/min;  

Frequência respiratória de 1 a 150 rpm no mínimo;  

Tempo inspiratório de 0,3 a 5 segundos no mínimo; 

Pressão controlada de 5 a 90 cmH20;  

Pressão se suporte de 2 a 60 cmH2O;  

Sensibilidade inspiratória por pressão de -0,5 a -10 

cmH2O e/ou fluxo de 0,5 a 9 l/min. 

01 (um) por leito 10 
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Ter tela colorida de no mínimo 12’’ sensível ao toque 

ou botão rotativo para facilidade de operação e que 

possua travamento de tela para maior segurança;  

Apresentação de curvas PRESSÃO x TEMPO, 

FLUXO x TEMPO, VOLUME x TEMPO, LOOPS DE 

PRESSÃO x VOLUME e FLUXO x VOLUME com 

apresentação de três curvas simultaneamente;  

Monitorização de no mínimo:  

Volume minuto, volume corrente exalado, relação I:E, 

frequência respiratória total, PRESSÃO DE PICO, 

PRESSÃO PLATÔ, PEEP e pressão média de vias 

aéreas, resistência, complacência dinâmica e 

complacência estática, avaliação de esforço 

respiratório do paciente por NIF ou PIMÁX. 

 tendências de, no mínimo, 48 horas. 

Alarmes: 

Alarme de alta e baixa pressão inspiratória, alto e 

baixo volume minuto, alta e baixa FIO2, baixa carga 

da bateria e ventilador inoperante. 

O equipamento deve realizar de auto teste do 

equipamento.  

O equipamento não pode permitir o desligamento do 

alarme de apneia por tempo superior a 120 segundos.  

Tenha os seguintes recursos incorporados:  

Nebulização incorporada, silenciador de alarme, 

pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, 

recurso de O2 a 100% temporizado para 

procedimento de aspiração com retorno automático 

para a concentração anterior.  

Alimentação elétrica 110/220 volts com comutação 

automática; 

bateria interna recarregável com autonomia de 80 

minutos no mínimo e pneumática que funcione com 

oxigênio e ar comprimido.  

Acompanhar no mínimo os acessórios: 

Braço articulado, umidificador, pedestal com rodízios 

com freio, 1 válvulas de exalação autoclaváveis, 
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mangueiras para conexão de oxigênio e ar 

comprimido; e demais acessórios necessários para o 

perfeito funcionamento do equipamento 

Equipamento deve conter registro na ANVISA. 

 

6 KIT ("CARRINHO") PARA ATENDIMENTO ÀS 

EMERGÊNCIAS COM DESFIBRILADOR. 

 

CARRO DE EMERGÊNCIA: 

Especificações técnicas mínimas: 

- Estrutura construída em perfis estruturais de 

alumínio  

extrudado.  

- Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e  

fechamento traseiro em PVC ou material de 

qualidade superior.  

- Bandeja superior em poliuretano (ou material de 

qualidade superior) com borda de retenção e 

puxadores laterais  

- 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com 

trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, 

sendo as 04 superiores de aproximadamente 150mm 

de altura para armazenamento de materiais de 

procedimentos e a gaveta inferior com altura 

aproximada de 300mm.  

- Sistema que possibilite lacre único para todas as 

gavetas.  

- As primeiras duas gavetas superiores deverão 

apresentar aproximadamente 24 divisórias para 

armazenamento de medicação em  poliestireno  na 

cor branca.  

- Suporte de soro ajustável na altura.  

- Suporte para cardioversor com borda de proteção e  

dimensões aproximadas de 400mm x 400mm.  

- Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo 

velcro.  

- Tábua de massagem cardíaca em acrílico.  

01 (UM) para 

cada 10 leitos 

01 
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- Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão 

NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m.  

- Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4”, 

sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem 

em poliuretano  

- Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 

mm  

(altura x largura x profundidade. 

 

DESFIBRILADOR:  

Desfibrilação com forma de onda bifásica, 
exponencial truncada, ajustada com a impedância do 
paciente.  
Display de no mínimo 7”, LCD com resolução de 
640x480 pixels. 
 Seleção automática de voltagem 100 a 220 vac, 
50/60 hz; Tempo de carga de bateria no máximo 9 
horas, com autonomia mínima de 3 horas em modo 
monitor ou 30 choques em carga máxima; Aplicação 
de choque por meio de pás adesivas multifuncionais 
ou pás de desfibrilação comutáveis (adulto/infantil), 
com Leds nas pás. Escala de energia no mínimo 200 
joules; Sinal sonoro do equipamento carregado; 
Tempo máximo de carga (200j) no máximo em 6 
segundos; Possuir módulo DEA, Marcapasso 
externo, com modo demanda ou fixo; Alça integrada 
para transporte; peso máximo 5kg;Impressora 
térmica com papel termo sensível; Atenda a norma 
NBR-IEC 60601. 
Acessórios:  
1 - conjunto de pás externas adulto/infantil 
(comutáveis);  
1 - cabo de força;  
1 - cabo paciente; 
1 - cabo para DEA e marcapasso; 
1 pá descartável adulto; 
1 pá infantil. 
E demais acessórios necessários para o perfeito 
funcionamento do equipamento. 
Equipamento deve conter registro na ANVISA 
 

7 Cuffômetro Medidor de Pressão de Cuff 

Medidor de pressão do balonete (cuff) do tubo 

endotraqueal fornece a pressão do balonete interno 

do tubo endotraqueal, prevenindo a isquemia de 

01 (UM) para 

cada 10 leitos 

01 
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traquéia, composto de manômetro com cabo 

(empunhadura) para leitura de pressão de 0 a 

120cm/H2O. O manômetro é ligado ao tubo 

endotraqueal em uso pelo paciente, através de tubo 

plástico de diâmetro e engates próprios, permitindo 

dessa forma a aferição exata da pressão interna do 

balonete, posicionando na traquéia do paciente, 

evitando pressão exagerada na traqueia. 

8 Ventilador de transporte microprocessado  

Display de cristal liquido LCD colorido de no mínimo  

5,0”, tela sensível ao toque ou botão rotativo; 

interface serial rs-232c, que permite avaliação e 

diagnóstico a distância; teclas de acesso rápida 

para:  

STAND BY;  

HOLD INSP; 

 HOLD EXP; 

O2 100 %; 

Manual (disparo manual de ciclo inspiratório) ;  

Lock (trava teclas);  

Leitura da pressão no circuito respiratório; 

Fluxo no circuito respiratório;  

Pressão de rede;  

Pressão barométrica e concentração de O2. 

Alto falante para alarmes e alertas;  

Chave liga/desliga;  

Célula galvânica de o² interna;  

Fonte externa ou interna 100/240 VAC; 

Alça para fixação em maca e ambulância;  

Fluxo máximo: 180 L/min;  

Compensação de pressão barométrica automática; 

Pode ser utilizado com interface não invasiva ou 

tubo endotraqueal. 

Modalidade:  

01 (um) 01 
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VCV (pode ser assistindo); PCV (pode ser assistido); 

PLV; VSIMV + OS; P-SIMV + OS; DUAL 

IPAP/APRV; CPAP/PSV;  

Niv. Ajustes dos parâmetros de ventilação: 

Volume corrente: 10 a 2000 ml ou superior; 

Frequência respiratória: 0 a 2,0s ou superior; 

Pressão limite máxima: 0 a 60 cmh²o; 

Pressão inspiratória: 1 a 60 cmh²o; 

APS – pressão de suporte: off; ajuste de 5 a 60 

cmh²o ou superior; 

PEEP: 0 a 40 cmh²o ou superior; 

Sensibilidade assistida (pressão): off; -0,2 a -10 

cmh²o ou superior; 

Sensibilidade assistida (fluxo): off; 0,5 a 30 i/min ou 

superior;  

Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80%; 

Concentração de O2:  21 a 100%; 

tempo inspiratório: 0,1 a 10s ou superior; 

Forma de onda do fluxo inspiratório: quadrada, 

descendente ou desacelerada, ascendente ou 

acelerada, sinusoidal ou senoidal; 

CPAP: 1 a 40 cmh²o ou superior; 

Pressão superior: 1 a 60 cmh²o; 

Pressão inferior: 0 a 40 cmh²o; 

Tempo superior: 1 a 60 cmh²o; 

Tempo inferior: 0,20 a 59,80 s; 

Relação i:e: 1:4 a 4:1; 

Backup: em todas as modalidades espontâneas;  

Fluxo inspiratório: 0 a 180 l/min ou superior; 

Fluxometro digital: 0 a 15 l/min ou superior; 

Ajustes automáticos dos parâmetros conforme tipo 

de paciente. 

Monitor de ventilação: CURVAS DE PRESSÃO X 

TEMPO; FLUXO X TEMPO; VOLUME X TEMPO; 

LOOPS DE VOLUME X PRESSÃO; FLUXO X 

VOLUME; CURVAS DE CO² X TEMPO; SPO², X 

TEMPO; BARGRAPH DE PRESSÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
COMUNICAÇÃO INTERNA – CI 

 
 

INSTANTÂNEA; PRESSÃO MÁXIMA, MÉDIA E 

PLATÔ; PEEP E PEEP INTRÍNSECO; VOLUME 

CORRENTE; VOLUME MINUTO/ESPONTÂNEO; 

COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E DINÂMICA; 

RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS; TEMPO 

INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. 

Fornecimento demais acessórios necessários para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

 

09 Cilindros de Oxigênio medicinal gasoso para 

transferência de 

pacientes (cilindros de 1,0 m3) 

05 (cinco) 05 

 

Observações: 

 

1) Os equipamentos deverão  possuir registros válidos no Ministério da Saúde; 

2) Os equipamentos eletromédicos deverão possuir software em português; 

3) Apresentar tensão de entrada 100 a 240 v ~, 50/60 hz, com comutação automática ou 

240v, apenas; 

4) O locador fornecerá para controle do locatário, a cada chamado técnico, um relatório de 

atendimento, denominado “ordem de serviço”, fornecido pelo próprio locador, onde 

estarão os horários de início e término da intervenção, bem como, a identificação do(s) 

defeito(s) e quaisquer outras anotações pertinentes. 

5) O locador prestará a manutenção corretiva sempre que o locatário solicitar, devendo 

atender ao chamado no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), quando não há 

conserto o mesmo deverá ser substituído no prazo de 24 h. 

6) As substituições, acessórios e troca de peças, necessárias para o bom funcionamento 

do(s) equipamento(s), deverão estar inclusas no valor contratual. 

7) O locador deverá oferecer plena garantia do perfeito funcionamento do(s) 

equipamento(s), obedecidas às especificações técnicas para instalação dos mesmos. 

É DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR: 

1) Entregar o(s) equipamento(s) em perfeitas condições de uso, sem qualquer defeito ou 

inoperância; 
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2) Atender aos chamados técnicos, quando solicitado, para manutenção corretiva de 

quaisquer defeitos ou reparos, desde que não causados por mau uso, variação na tensão 

de energia elétrica, utilização de acessórios não compatíveis com o(s) equipamento(s) 

ou quaisquer outros que não estejam relacionados, desde que comprovados. 

3) Realizar manutenções preventivas , efetuar eventuais trocas de peças  

 
É DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO: 

1) Usar o(s) equipamento(s) corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, 

total ou parcial; 

2) Manter o(s) equipamento(s) no local exato da instalação. Qualquer mudança só será 

permitida mediante o prévio consentimento por escrito e com o acompanhamento do 

locador. 

3) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse do locador sobre o(s) 

equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação etc., 

por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse do locador 

sobre o(s) equipamento(s); 

4) Comunicar imediatamente ao locador qualquer intervenção ou violação por terceiros de 

qualquer dos seus direitos em relação ao(s) equipamento(s); 

5) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do(s) equipamento(s), por 

mau uso, variação na tensão de energia elétrica, utilização de acessórios não 

compatíveis com o equipamento ou quaisquer outros que não estejam relacionados, 

desde que comprovados, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas 

obrigações previstas neste contrato ou em lei, motivos pelos quais isenta-se o locador 

de qualquer garantia ofertada, devendo o locatário arcar com todas as despesas para 

reparo, manutenção e conserto; 

6) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pelo locador intervenham 

nas partes e nos componentes do(s) equipamento(s); 

7) Assegurar o livre acesso ao(s) equipamento(s) às pessoas credenciadas e devidamente 

identificadas pelo locador para a execução dos serviços, prestando-lhes os 

esclarecimentos que eventualmente venham ser solicitados acerca dos mesmos. 

8) Colocar o(s) equipamento(s) à disposição do locador durante o tempo necessário para 

o conserto e os testes de verificação;. 

 

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ: 

1) Oferecer treinamento à equipe de saúde do Hospital Municipal de Paulínia, sem exibir 

nenhum ônus adicional além do proposto iniciamente; 
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2) Enviar ao Hospital Municipal de Paulínia, em até 05 (cinco) dias úteis, após a entrega, 

mediante agendamento prévio, na coordenação do setor de Coordenação de 

Enfermagem, um representante técnico da empresa, que demonstre todas as 

características técnicas do equipamento, junto à equipe técnica e/ou comissão de 

colaboradores designados para acompanharem a demonstração e da manutenção no 

Hospital Municipal de Paulínia, com o objetivo de verificar a comprovação dos requisitos 

especificados em Edital (recebimento provisório); 

3) Após a verificação da comprovação dos requisitos especificados em Edital, o 

recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou recibo, firmado 

pela equipe técnica e/ou comissão de colaboradores designados para acompanharem a 

demonstração e da manutenção do hospital municipal de paulínia; 

4) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratante poderá: se disser 

respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo nas penalidades cabíveis. na hipótese de 

substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado; se disser respeito à diferença de quantidade ou 

de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço iniciamente contratado. 

5) Os equipamentos deverão ser entregues no hospital municipal de paulinia, rua miguel 

vicente cury nº 100, nova paulinia em paulínia. 

6) No ato da entrega dos equipamentos, a contratada deverá apresentar o seguinte 

documento: 

 Certificado de Registro do(s) equipamento(s) junto ao Ministério da Saúde. 

 

O período de vigência do presente contrato é de 6 meses 

 

 

 

Atenciosamente 
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Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna 

Assessora Especial de Políticas Públicas I 

Superintendência do HMP 

Recebido por:                                                                        Data:  
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ANEXO I 

DESCRITIVO TÉCNICO 
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ANEXO II 

BOLETINS INFORMATIVOS 
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