EDITAL DE LICITAÇÃO
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N. 001/2017
DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA – SICONV

Convênio nº.: 836819/2016
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme plano de
trabalho (anexo), para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.
Justificativa: Em atendimento ao objeto do convênio nº. 836819/2016, firmado entre
o Fundo Nacional de Saúde e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Valor global: R$ 571.200,00
Responsável: Marco Antônio Guimarães
CPF: 485.399.966-34
Nome do Município: Juiz de Fora
Estado: MG
Endereço de entrega: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – Bairro Dom Bosco - Juiz de
Fora, MG
E-mail de envio: marcoantonio@hmtj.org.br
Endereço de envio: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – Bairro Dom Bosco - Juiz de Fora,
MG

Início da disponibilização: 01/06/2017
Início de recebimento: 01/06/2017
Fim de recebimento: 09/06/2017

Enviar as propostas com a devida documentação e certidões da empresa:
•

Contrato Social;

•

Estatuto Social e assembleia de eleição de diretores (sociedade anônima);

•

CNPJ;

•

Inscrição Estadual e/ou Municipal;

•

Prova de regularidade fiscal através das certidões da fazenda federal, estadual e
municipal;

•

CND FGTS e INSS;

•

Atestado de capacitação técnica,

•

CND trabalhista e previdenciária.

PLANO DE TRABALHO
Os equipamentos devem ter registro na ANVISA, assistência técnica regional
acompanhado do manual de serviço, e, no mínimo, as seguintes especificações
técnicas:

•

Aparelho de Anestesia: Equipamento microprocessado para atender pacientes
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não
oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa
de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao ligar o
equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro
composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no mínimo para
oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou
com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido
nitroso (N2O). Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança
para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente
autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema
de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de
engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de
segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o
acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o
segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com
tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada
a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação
intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação
manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros:
pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo
inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem
possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a
obesos mórbidos. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto,
FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de no mínimo pressão
x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x
volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador.
Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá
acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate
rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com
máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável,
mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O),
balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento
do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Quantidade: 01

•

Bisturi Elétrico (a partir de 200 W):Equipamento microprocessado utilizado em
diversos procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 300 Watts, com no
mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar.
Características para as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro - 300 W;

Blend 1 - 250 W; Blend 2 - 200 W; Blend 3 - 150 W; Coagulação: Spray - 120 W;
Bipolar - 70 W, no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''água;
Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal
ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas
independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois
cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança;
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de
programações realizadas; indicação sonora da função acionada. Acompanhar o
equipamento, no mínimo: 01 pedal duplo, 01 caneta padrão autoclavável; 01 caneta
de comando manual reutilizável; 01 placa neutra permanente em inox; 01
cabobipolarautoclavável; 01 cabo de força; 01 carro móvel para transporte; 01
conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 01 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 01
cabo de placa neutra dupla. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.
Quantidade: 02
•

Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico:tipo de monitor: LCD,
temperatura:
possui,
respiração:
possui,
oximetria
(spo2):
possui,
eletrocardiograma (ecg): possui, pressão não invasiva (pni): possui, capnografia
(etco2): possui, agentes anestésicos: possui, tamanho da tela: de 10 a 12, pressão
invasiva (pi): não possui, débito cardíaco: não possui, índice de sedação anestésica:
não possui
Quantidade: 02

•

Eletrocardiógrafo:número de canais: 12, bateria interna: possui, tela lcd: não
possui, memória: possui, suporte com rodízios: não possui, laudo interpretativo:
possui, software para exame em computador: não possui.
Quantidade: 02

•

Endoscópio Rígido:Endoscópio Rígido para Laparoscopia, em aço inox,
autoclavável, 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 10mm e comprimento de 31 +/-1 cm
Quantidade: 04

•

Balde a pedal: material de confecção: polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l
Quantidade: 05

•

Incubadora de transporte Neonatal: Equipamento utilizado para proporcionar
suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de
umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico
transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente
contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para
transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida
retirada e reinstalação manual para recarga; Portas de acesso frontal e lateral
ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e
guarniçõesautoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem
de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve
possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que

permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material
macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão removível, impermeável e de
material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem
costura, prensada e capa removível; Deve possuir sistema de circulação do ar para
uniformização interna da temperatura; Deve permitir a fácil limpeza e desinfecção
interna da incubadora; Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento
resistente e proteção contra oxidação; Entrada de oxigênio com diferentes
concentrações; Acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios; Deve
possuir sistema de fixação por travas de segurança; Painel de controle de fácil
higienização, com teclas de simples toque; Deve proporcionar a monitorização
térmica do ambiente do paciente; Deve possuir controle microprocessado de
temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do
neonato mediante um sensor de temperatura de pele; Deve possuir sistema de
umidificação do ar através de espuma sob o leito; Deve possuir iluminação auxiliar
com haste flexível para ajuste do foco; Deve possuir filtro de retenção
bacteriológico; Deve possuir alarmes audiovisuais para pelo menos: falta de energia
elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação
de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado,
Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das
temperaturas do ar; Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do
aparelho; Deve possuir duas baterias recarregáveis de 12 V com autonomia de pelo
menos 4 horas; Carregador automático do tipo flutuante incorporado; Cabo de
alimentação 12 V com adaptador para acendedor de cigarros do veículo de
transporte; Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca,
com altura ajustável, com estrutura em material leve, não-ferroso e resistente à
choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E
para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, Suporte de
soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação,
tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material
atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do
equipamento.
Quantidade: 01
•

•

Carro Maca Avançado: estrutura/ leito: aço inóx/ aço inóx, elevação: hidráulica,
suporte de soro: possui, acessório(s): colchonete, capacidade: até 180 kg.
Quantidade: 06
Balança antropométrica adulto: modo de operação digital.
Quantidade: 01

•

Garrote Pneumático Eletrônico: capacidade para 01 manguito
Quantidade: 01

•

Aparelho de Anestesia com Monitor: Equipamento microprocessado para
atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em
material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois
deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de
autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento,
etc. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no
mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar

comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar
comprimido e óxido nitroso (N2O). Válvulas para controle de fluxo e pressão com
sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados.
Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada,
possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador
do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com
sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o
acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o
segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com
tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada
a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação
intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação
manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros:
pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo
inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem
possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a
obesos mórbidos. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto,
FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de no mínimo pressão
x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x
volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador.
Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá
acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate
rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com
máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável,
mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O),
balão para ventilação. Monitor Modular Multiparamétrico para uso em pacientes
neonatais, pediátricos a adultos. Possuir no mínimo as seguintes configurações:
Monitor de LCD colorido de no mínimo 10 polegadas. Permite conexão com
impressora e saída serial para comunicação, apresentação simultânea de no mínimo
05 formas de onda na tela, armazenamento de informações do paciente,
possibilidade de visualização de tendências gráficas, sistema de alarmes
audiovisuais, bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos, indicações
de equipamento ligado em rede elétrica/bateria, bateria com carga baixa. Possuir a
monitoração dos parâmetros: (ECG) Eletrocardiograma, (SPO2) Saturação de
Oxigênio, (PNI) Pressão Não Invasiva, Temperatura com pelo menos 2 canais,
Respiração, (PI) Pressão invasiva em 2 canais e (ETCO2) Capnografia. Possuir todos
os cabos para devidas conexões e todos os acessórios necessários para o correto
funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.
Quantidade: 01
•

Detector Fetal: tipo: portátil, tecnologia: digital
Quantidade: 12

•

Oxímetro de Pulso:tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui,
sensor de spo2: 01
Quantidade: 05

