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RESOL
OLUÇÃO Nº 62 de 06 de dezembro de 2017
Dispõe

sobre

o

Ince
centivo

Financeiro

Estadual para Aquisição
ão de Equipamentos
de Urgência e Emergênc
ncia – Rede Paraná
Urgência de São José dos
os Pinhais.
O Conselho
C
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, no uso de
suas prerrogativas conferid
ridas pela Lei nº 8.080/1990, Lei Federall nnº 8.142/2017, Lei
Municipal nº 2.252/2013, Resolução
R
nº 453/2012 do Conselho Nacional
al de Saúde, e
Con
onsiderando a 20ª Reunião Ordinária do Con
onselho Municipal de
Saúde realizado aos cincoo dias
d do mês de dezembro de 2017;
Con
onsiderando a Resolução SESA nº 497/2017
17 de 20 de setembro
de 2017 que dispõe sobr
bre Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de
Equipamentos de Urgência
cia e Emergência, para a Rede Paraná Urgên
ência, na modalidade
Fundo a Fundo;
Con
onsiderando que o Mapa Estratégico da Secr
cretaria de Estado da
Saúde (SESA) define com
omo sua missão a formulação e desenvolv
lvimento da Política
Estadual de Saúde, de form
rma a organizar o SUS no Estado do Paraná, ex
exercendo sua função
reguladora, garantindo aten
enção à saúde para a população com qualidadee e equidade.
Con
onsiderando que a Rede Paraná Urgência, componente
co
essencial
na organização das açõess de saúde no âmbito da Urgência e Emergê
rgência no Estado do
Paraná, estabelece ações es
estruturantes de organização e custeio dos serv
erviços íntegros e está
contida no Plano Estadual
al de Saúde (PES) 2016-2019, Diretriz nº02:
2: Fortalecimento da
Rede Paraná urgência.
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Con
onsiderando SESA institui o Incentivo Financ
anceiro de Incentivo à
Aquisição de Equipamento
ntos de Urgência e Emergência para a Rede
ede Paraná Urgência,
modalidade Fundo a Fundo
do, para implementar a qualidade dos serviçoss iintegrados à Rede.
Res
esolve:
Artigo 1°. A Prefeitura Mu
unicipal de São José dos Pinhais, por meio ddo Fundo Municipal
de Saúde, CNPJ/MF n° 09237668/0001-21
092
adere ao Incentivo Finance
ceiro de Investimento
para Aquisição de Equipam
amentos de Urgência e Emergência, para a Red
ede Paraná Urgência,
na modalidade Fundo a Fun
undo.
Parágrafo Único. Os equip
uipamentos serão destinados à UPA Afonso Pen
Pena, CNES 6849636,
situada na Rua Franciscaa de Souza Cortes, nº460, Afonso Pena, São
ão José dos Pinhais,
Paraná.
Artigo 2º. Constitui objeto
to do Termo de Adesão firmado pela Prefeitur
tura Municipal de São
José dos Pinhais e Secretar
taria de Estado da Saúde (SESA), o repassee dde R$ 1.700.000,00
(hum milhão e setecentos
tos mil reais) para a aquisição de equipam
amentos, conforme a
Resolução SESA n°497/201
017, destinado à Rede Paraná Urgência.
Parágrafo Primeiro. A relação
re
e a quantidade dos equipamentos a serem adquiridos e
destinados ao Pronto Socorr
orro da UPA encontram-se na tabela abaixo:
LOTAÇÃO
SALA DE
EMERGENCIA
UPA/PS
KIT 3 LEITOS

DESCRITIVO
1. DESF
SFIBRILADOR COM MARCAPASSO EXTERNO E MONITOR
MULTIP
IPARAMÉTRICO (DESFIBRILADOR + MARCAPASSO EXTERN
RNO + ECG +OXÍMETRO
+ PNI)
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização ca
cardíaca e de sinais vitais,
para pro
roduzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias,
as, e manutenção do ritmo
cardíaco
co através de marcapasso externo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Desfibr
ibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática,, dotado
d
de pás
em tama
manho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpoo do
d aparelho;
• Leitura
ura do ECG realizado pelas pás externas por impedância;
• Monito
itor com tela de LCD colorida de alta resolução com dimensão mínim
ima de 8 polegadas,
resoluçã
ção mínima 800 X 600 pixels, com no mínimo três canais, com indica
icação de carga da bateria,
derivaçã
ção, velocidade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores
es de frequência de pulso,
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carga selecionada
sel
e entregue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasi
asiva (mínima, média e
máxima)
a), respiração;
• Indicad
cadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de cargaa ccompleta;
• Indicad
cador de fonte externa ou bateria recarregável;
• Circuit
uito protegido contra desfibrilação;
• Marcap
capasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínim
nima entre 40 e 170 ppm,
amplitud
tude: de 5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%;
• Desfibr
ibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínim
ima de 05 até 200 Joules,
com fun
unção de carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação,
o, com indicação visual da
carga selecionada
sel
e entregue após acionamento;
• Aplicaç
cação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou páss dde desfibrilação.
• Desfibr
ibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão);
• Tempo
po máximo de carga de desfibrilação de até 08 segundos;
• Anula
la carga
c
manual, e automática após 02 minutos, em caso de não aciona
namento pelo operador;
• Módulo
ulo DEA: com entrega de energia entre 50 J (pediátrico) e 200 J (adul
ulto),
escaloná
nável (100 —150 — 200); Orientação do usuário mediante mensagen
ens de texto, figuras e audio;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG•• mínimo
m
de 7 derivações; análise de segmento ST e análise de arritm
tmias avançadas; faixa
mínimaa de freqüência cardíaca: de 30 a 300 bpm; Detecção e rejeição de marcama
passo; Proteção
contra descarga
de
e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do modo
m
automáti
ático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 40 a 250
mmHg;
g; válvula de pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa perfusão
p
ou
com mov
ovimentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguin
uintes tecnologias de
medição
ão de oximetria: Masimo, Nellcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast- Spo2
o2; Faixa mínima de
saturaçã
ção de Sp02: 1 a 99%; faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 250
50 bpm; Apresentação da
curva de pletismografia e barra de pulso;
• Precisã
isão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70%
% a 100%;
• Impres
ressora térmica: para registro com acionamento automático e manuall eem rolo de
papel convencional:
co
aproximadamente 50 mm (largura) x 30 m (comprimen
ento máximo);
• Devee ser
s leve (até 09 Kg), resistente a quedas, vibrações, à água e poeira,
a, atendendo a
uma das
as normas: IP 33, IP44 ou 1P55;
• Dotado
do de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionam
amento mínimo
de 02 (duas)
(d
horas para a monitorização contínua e 30 choques de 200 Joule
ules;
• Memór
ória interna para armazenar o traçado do ECG e eventos, além de pos
ossibilitar o armazenamento
e transfe
sferência de dados;
• Devee conter
c
conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica
ica (bivolt — 110
/ 220 V A
AC) para seu funcionamento ou recarga.
• Gabine
inete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte
tra
manual
• Devee ser
s acondicionado em bolsa própria para transporte que permita o ac
acondicionamento de todos
os seuss aacessórios.
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação adulto
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação infantil
• 04 pare
ares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 04 pare
ares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3 vias para uso neonatal
(cabo tro
tronco mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om braçadeiras de nylon e
velcro,, nos
n tamanhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamaanhos 2 e 4
• 01 fras
rasco de gel eletrocondutor;
• 05 rolo
olos de papel termossensível para ECG
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os
acessório
rios;
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• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Bolsaa ppara acondicionamento do aparelho e de todos os acessórios;
• Atendi
dimento às normas: NBR IEC 60601-1; 60601-2-27; 60601-2-30; 606
0601-2-49;
60601-22
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da Saúde e
Certifica
icado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela
ela ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à A
Anvisa.
MONITO
ITOR MULTIPARAMÉTRICO
Descriçã
ição básica
• Monito
itor Multiparamétrico pré configurado com ECG, SPO2, PNI, Temper
peratura e
Respiraç
ração para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Monito
itor modular multiparamétrico pré-configurado, com configuração de software na língua
portugue
uesa, para monitorização de ECG, respiração, oximetria, pressão não
ão invasiva e temperatura,
com pos
ossibilidade de atualização futura para incorporar parâmetros de press
essão invasiva, capnografia
sidestrea
ream de baixo fluxo ou mainstream.
• Tela de cristal líquido colorido de matriz ativa de no mínimo 10" flat scree
reen, resolução mínima de
800 X 60
600 pixels, com apresentação simultânea de no mínimo 6 canais, tend
endências gráficas e tabulares
de no mínimo
mí
24 horas;
• Exibiçã
ição de 12 derivações de ECG simultâneas em tela;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG:: ccom 12 derivações; análise de segmento ST; detecção de no mínimo
mo 16 tipos de arritmia; faixa
mínimaa de freqüência cardíaca: de 15 a 350 bpm; Detecção e rejeição de marca-passo;
ma
Proteção contra
descarga
rga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Freqüê
üência Respiratória: faixa mínima de freqüência respiratória: O a 100
00 rpm para adultos e O a
140 para
ara neonatal, e apresentação de curva de respiração;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do
o modo
m
automáti
ático programável entre 5 minutos a 6 horas, faixa mínima de pressão
ão sistólica: 40 a 250 mmHg;
faixa mí
mínima de pressão diastólica: 10 a 240 mmHg; faixa mínima de press
ssão arterial média: 25 a 250
mmHg;
g; válvula de pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa perfusão
p
ou com
movimeentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintess tecnologias
te
de medição de
oximetri
tria: Masimo, Neilcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; Faixa mínim
nima de saturação de Sp02: 1
a 100%;
%; faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 300 bpm;
Apresen
entação da curva de pletismografia e barra de pulso; Para pacientes ne
neonatais a precisão de
medição
ão de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100%;
• Tempe
peratura: 2 canais de monitorização de temperatura; faixa mínima dee temperatura:
t
O a 45°C;
• Aprese
sentação dos dados em forma de gráficos e tabelas de tendências e possibilidade
po
de configurar a
apresent
ntação das informações na tela, como: tela divida entre gráfico, ondas
das, valores numéricos e
números
ros grandes entre outras;
• Tendên
ências de no mínimo 96 horas;
• Cálculo
ulo de medicamentos;
• Devee possuir:
p
• Alarme
mes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximoss e mínimos) programáveis
pelo ope
perador;
• Alarme
mes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros);
s);
• Prepara
arado para conexão em rede por porta RJ45 para acesso à central dee monitorização;
m
• Possibi
ibilidade de conexão por rede sem fio / wireless:
• Entrad
ada USB para transferência de dados;
• Alimen
entação bivolt automática e bateria interna recarregável pelo próprio
io monitor com autonomia de
no mínim
nimo 6 horas.
• Peso m
máximo de 6 kg e alça integrada para transporte.
• Proteçã
eção contra entrada de água com grau mínimo IPX1;
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3
vias para
ara uso neonatal (cabo tronco mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om
braçadei
deiras de nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, ped
ediátrico e neonatal
tamanho
hos 2 e 4
• 01 Sen
ensor de temperatura de pele permanente adulto/pediátrico, e 01 senso
nsor permanente neonatal;
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• 01 Sen
ensor de temperatura esofágico permanente adulto/pediátrico;
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os
acessório
rios;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Manua
ual do usuário em língua portuguesa.
• Certific
ificação: registro na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabrica
icação, certificado de
INMETR
TRO atendendo as exigências NBR IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-2
27 para monitor, e carta de
autorizaç
zação do Fabricante.
VENTIL
ILADOR PULMONAR PARA SALA DE EMERGÊNCIA, ADULTO
TO,
PEDIÁT
ÁTRICO E NEONATAL
Descriçã
ição básica
• Ventila
ilador eletrônico, microprocessado, para uso em sala de emergência ou
o terapia intensiva, para
paciente
tes neonatais, a partir de 500g, pediátricos e adultos até ao menos 110
10 kg.
Especific
ificações técnicas mínimas
Modoss de
d ventilação mínimos
• Ventila
ilação por Volume Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão de
Suporte
te — PSV);
• Ventila
ilação por Pressão Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão
P
de
Suporte
te — PSV);
• Ventila
ilação por Pressão Regulada, com Volume Controlado — PRVC;
• Ventila
ilação Não Invasiva - MV;
• CPAP;
P;
Aliment
ntação elétrica / pneumática:
• Elétrica
rica, bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz;
• Bateria
ria de emergência recarregável, com autonomia mínima de 2 horas;
• Alimen
entação pneumática com pressão de entrada de ar e oxigênio na faixa
xa mínima de
250 kPa
Pa até 600 kPa (2,5 bar até 6 bar);
Parâmetr
etros — todos os parâmetros devem abranger ao menos as seguintess faixas
f
mínimas de
operação
ção, com possibilidade de ajuste pelo operador:
• Volume
me corrente ou volume alvo: 2 a 2000 ml;
• Frequê
uência respiratória: 5 a 150 rpm;
• Pressão
são controlada: 5 a 70 cm H2O;
• Pressão
são de suporte: 5 a 60 cm H2O;
• PEEP:
P: O a 50 cm H2O;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por fluxo: 0,2 a 21/min;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por pressão: -0,25 a -10 cm H2O;
• Fi02:: 21
2 a 100%;
• Tempo
po inspiratório: 0,2 a 5 segundos;
• Pausa inspiratória manual (Inspiratory hold): no mínimo 15 segundos
• Pausaa eexpiratória manual (Expiratory hold): no mínimo 15 segundos
• Backup
up de apnéia de 06 a 45 segundos;
• Ajuste
te direto de peso paciente / IBW entre 0,5 a 110 kg, ao menos;
• Memór
ória dos parâmetros ventilatórios ao desligar o equipamento ou em modo
m
standby;
y;
• Nebuli
ulização incorporada ao equipamento sem alteração da Fi02 ajustada;
• Sensor
or de fluxo distal autoclavável para pacientes adultos;
Monitor
toração mínima
• Tela co
colorida com no mínimo 12", touchscreen;
• Curvas
as de pressão X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo;
• Loops
ps pressão X volume e volume X fluxo;
• Aprese
sentação de ao menos três curvas simultaneamente;
• Cálculo
ulo da P 0.1, RSBI, AutoPEEP;
• Valores
res numéricos dos principais parâmetros: Pressão máxima, média, pla
latô; PEEP;
Volumee corrente; volume minuto; frequência respiratória; Fi02; resistência,
ia, complacência.
Indicado
dores visuais
• Equipa
ipamento ligado na rede elétrica;
• Bateria
ria de emergência em uso;
• Alarme
me sonoro silenciado temporariamente.
Alarmes
es audiovisuais mínimos
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• Apnéia
éia;
• Alta pr
pressão nas vias aéreas;
• Alta fre
frequência;
• Alta pr
pressão inspiratória;
• Volume
me minuto;
• Falta dde alimentação elétrica;
• Baixaa ppressão / desconexão do sistema respiratório;
• Bateria
ria de emergência com baixa carga.
Acessóri
órios
• Circuit
uito paciente completo com traquéias em silicone lisas internamente,
autoclav
laváveis;
• Devem
em ser fornecidos 04 (quatro) circuitos paciente completos para adulto
lto e 04
(quatro)
o) circuitos paciente completos pediátricos;
• Umidif
dificador aquecido / jarra térmica;
• Mangu
gueiras e conexão para gases padrão ABNT;
• Caboo de
d força para conexão do equipamento à rede elétrica: fase/neutro/te
/terra, padrão
ABNT;
• Base móvel
m
/ pedestal com rodízios;
• Braçoo articulado;
a
• Todoss oos acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamen
ento;
• Manua
ual técnico completo com diagramas esquemáticos eletrônicos e pneu
eumáticos;
• Manua
ual de operação em português;
Normati
atização
• Deverá
erá ser apresentado Certificado de Registro e aprovação no Ministério
rio da Saúde /
ANVISA
SA;
• Deverã
erão ser apresentados os seguintes Certificados de Conformidade:
• IEC 60
60601-1: Equipamento eletromédico: prescrições gerais para seguranç
ança;
• IEC 60
60601-1-2: Equipamento eletromédico — parte 1: Regras gerais de segurança;
se
• IEC 6060-2-12:
60
Requisitos específicos de segurança de ventiladores pulmo
lmonares —
Ventilad
adores de cuidados críticos;
• A descl
sclassificação será baseada no manual que se encontra na Anvisa, con
onforme RDC
185
• Em cas
caso de dúvida, será pedida uma amostra do ventilador para verificarr o perfeito
funciona
namento;
• Garant
ntia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipam
amento;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná;
ELETRO
ROCARDIÓGRAFO DIGITAL
Descriçã
ição básica
Aparelho
lho médico-hospitalar para avaliação elétrica da atividade cardíaca (potenciais
(po
elétricos) e da sua
conduçã
ção, registrada em gráficos.
Especific
ificações técnicas mínimas
Destinad
ado ao uso com computadores portáteis ou de mesa;
Executar
tar a aquisição simultânea de 12 derivações;
Imprimir
mir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC comp
patível com
Window
ows XP, Vista, Windows 7 ou superior, preto e branco ou colorido;
Possuir
ir banco
b
de dados dos pacientes e exames realizados;
Conexão
ão do módulo ao computador deve ser do tipo USB;
A impres
ressão do ECG deve ser feita em impressoras convencionais durante
te oou após o exame;
Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio;
Deve aco
acompanhar programa (software) que possibilite Monitorização do ECG
EC em tempo real;
Leitura do
d ECG em tempo real;
Medidas
as rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos;
Impressã
ssão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos;
Program
ama de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser insta
stalado sem custo adicional
nos PC'
C' s de outros profissionais, para troca de informações elaudos;
O progra
grama deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computad
tador com a identificação do
paciente
te e a data do exame.
Deve ser possível ainda enviar os laudos pela intemet para serem analisados
os à distância;
O softwa
tware deve ser compatível com as versões do: WINDOWS-XP /WIND
DOWS Vista/WINDOWS 7
ou super
erior;
Funcion
onar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.
Salvame
mento dos exames em padrões compatíveis com a internet, exportação
ão dos arquivos no padrão
XML aberto
ab
e em formato imagem (bitmap BMP).
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Filtross digitais:
d
60 Hz, variação da linha de base e muscular
Possibili
ilidade de exportação de eletros completos no formato de figuras, que
ue podem ser agregadas a
outros so
softwares (p. ex: Word, Powerpoint, softwares de consultório que importem);
im
• Proteçã
eção contra descarga de desfibriladores;
• Devee possuir
p
ganhos selecionáveis entre 5mm/mV, 10nun/mV e 20mm/mV
mV.
• Velocid
cidade de 25mm/s ou 50 mm/s.
• Devee permitir
p
a realização das mais importantes medidas no ECG:
Amplitu
itude de P;
Duração
ão de P; e QT
Segment
ento de ST; PR; QTC;
Amplitu
itude de R; R-P; QRS.
• Possuir
uir cabo USB / extensão ativa USB de no mínimo 5 m
• Acessó
sórios:
Cabo de ECG de 10 vias;
04 eletro
trodos tipo clip adulto;
06 eletro
trodos precordiais adulto;
cabo US
SB de no mínimo 5 m;
• Manua
ual de operação em português
• Atende
der a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA
• Deverá
erá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no ministér
tério da saúde e
certifica
cado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido pelaa A
ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa.
OXIME
ETRO DE PULSO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Aparelh
relho eletrônico portátil microprocessado para monitorização contínua
ua da saturação de oxigênio
no sangu
gue e a freqüência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neona
natais, não invasivo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Devee operar
o
por espectrometria com display LCD ou LED de grande visib
sibilidade tanto a luz do dia
como ambiente
am
noturno
• Possuir
uir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para usoo em ambulâncias.
• Devee ser
s compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré
ré-hospitalar
• Alimen
entação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no
o mínimo
m
24 horas, com base
carregad
adora (com alimentação bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA
• Memór
ória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo
elo menos 10 minutos
• Devee possuir
p
alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa Sp02,, alta
a e baixa freqüência de
pulso e bbaixa perfusão.
• Faixaa dde medida e apresentação digital de valores para Sp02 (faixa mínim
ima de O a
100%),
), frequência
f
cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidadee de
d pulso
(bargraf)
af).
• Para pa
pacientes neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máxim
ximo de 3% na faixa de 70%
a 100%;
%;
• Permiti
itir o uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal
tal.
• Possuir
uir alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientess dde baixa perfusão,
paciente
tes de pele escura e paciente prematuros.
• Devee vir
v acompanhado dos seguintes acessórios: 02 (dois) sensores de oxi
ximetria permanentes (tipo
clip) adu
dulto, 01 (um) sensor de oximetria permanente infantil, 01
(um) sen
sensor de oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual de operaç
ação.
• Certific
ificação mínima IPX2 (resistência a água);
• Devee ter
te certificado de registro no MS.
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
ASPIRA
ADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento médico-hospitalar utilizado em ambiente pré-hospitalar para
ara aspiração de secreções e
líquidos.
os.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Aparelh
relho elétrico, portátil, com peso máximo de 5 Kg e com frasco coleto
tor com material plástico
rígido e autoclavável, silencioso e de fácil manuseio
• Sistem
ma de acionamento por interruptor.
• Tensão
ão de alimentação 127/220 VAC ou sistema bivolt automático de tens
nsão, com bateria
recarreg
egável interna com autonomia mínima de 40 min em uso, com tempoo de recarga inferior a 18 hs.
• aspiraç
ração livre de no mínimo 18 L/min
• frascoo inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga
• capacid
cidade mínima de reservatório de 0,8 litro.
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• Tampa
pa do frasco com vedação hermética e autoclavável.
• Pressão
são de aspiração variável mínima entre O e 500 mmHg
• Possuir
uir Vacuômetro de O a 600 mmHg
• Gabine
inete resistente à corrosão
• Filtroo dde ar.
• Proteçã
eção contra extravasamento ou com limitador de nível.
• Indicad
cador luminoso de carga
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
• Mangu
gueira de silicone com comprimento mínimo de 1,50 m
• Deverá
erá conter uma sonda de aspiração rígida
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da
Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emi
mitido pela
ANVISA
SA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.
A
• Garant
ntia na mínima de 01 ano.
CARRO
O DE EMERGÊNCIA
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento médico-hospitalar para acomodação de todos os medicamen
entos e equipamentos
necessár
sários para atendimento a um caso de parada cardiorrespiratória.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Fabrica
icado com chapas metálicas ou poliuretano injetado, montado em estr
strutura reforçada sobre
rodízios
os giratórios de no mínimo 5"sendo 2 deles com trava;
• Parach
choque de borracha em toda volta
• Mínim
imo de 3 gavetas: uma com mínimo de 20 divisões para medicamento
tos, duas para uso geral e um
compart
artimento fechado com porta basculante;
• Sistem
ma de lacre único para todas as gavetas;
• Suporte
rte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor;
• Mesaa ssuperior com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra
ou para acomodação de
eletrocar
cardiógrafo ou monitor;
• Tábuaa acrílica para massagem cardíaca,
• Suporte
rte para cilindro de oxigênio
• Suporte
rte de soro;
• Suporte
rte com fluxômetro e umidificador
• Extens
nsão com 4 tomadas, cabo aproximado de 2,5 m
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da Saúde e
Certifica
icado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela
ela ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa
sa.

Parágrafo Segundo. A relação
re
e a quantidade dos equipamentos a serem adquiridos e
destinados a SAMU e Hosp
spitais de Referencia encontram-se na tabela abaixo:
ab

LOTAÇÃO

SAMU
SUPORTE
AVANÇADO
2 ambulâncias

DESCRITIVO
AMBUL
ULÂNCIA PADRÃO SAMU - FURGÃO
Descriçã
ição básica
• Veiculo
ulo tipo furgão longo de teto alto, original de fábrica, zero km, modelo
elo do ano da entrega ou do ano
posterior
ior, com carroceria monobloco ou montado sobre chassi
(original
nal de fábrica), adaptado para ambulância, com porta lateral direita e portas
p
traseiras. Equipado com
sistemaa A
AIRBAG, tanto para motorista quanto para passageiros.
Especific
ificações do veículo
Chassi
Comprim
rimento total mínimo = 5.000 mm
Distânci
cia mínima entre eixos = 3.000 mm
Capacid
idade mínima de cargas = 1.500 kg
Comprim
rimento mínimo do salão de atendimento = 3200 mm
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Altura in
interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm
Largura
ra interna mínima = 1.700 mm
Largura
ra externa máxima = 2.200 mm
Motor
Dianteir
eiro, 4 cilindros, turbo e intercooler
Combus
ustível: Diesel
Potência
cia mínima de 126 cv
Torquee de
d pelo menos 24 kg i
Cilindra
rada mínima : 2.000 cc
Sistemaa de Alimentação : Injeção direta
Tanquee de combustível
Capacid
idade mínima = 70 litros
Freio e ssuspensão
Freio co
com duplo sistema hidráulico, servo assistido, com sistema ABS. Frei
reio a disco
nas roda
das dianteiras e nas rodas traseiras.
Suspens
nsão dianteiras independente, com barra estabilizadora.
Suspens
nsão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatí
atíveis de molas, barras de torção ou
suspensã
nsão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento
d
que exceda a
carga imposta
im
em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade,
e, as molas do veículo deverão ser
as de menor
me
deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo
o ffabricante de chassi, para
compens
ensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão
o ppermitidas correções devido a
desbalan
lanceamento.
Direção
ão
Hidráuli
ulica, original de fábrica.
Transm
missão
Mínimoo de 5 marchas à frente
1 marcha
cha à ré
Tração
Preferen
encialmente traseira
Cabinee / Carroceria
A estrutu
utura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço.
Excepcio
cionalmente, nos veículos com teto original com fibra ou resina, é indispensável
ind
um reforço estrutural
adiciona
nal em aço para fins de aumentar a segurança do veículo.
Altura in
interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimen
ento de carga), com capacidade
volumét
étrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas
du portas traseiras com abertura
horizont
ntal mínima em duas posições (de 90 e 270 graus), tendo como altura
ra mínima 1.650mm, com
dispositi
itivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo
e
no caso do veículo
estacion
onar em desnível.
Dotadaa dde estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros.
Porta lat
lateral de correr, com altura mínima de 1.320 mm.
Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano com fechos, tant
anto interno como externo,
resistent
ntes e de aberturas de fácil acionamento. Essa porta deverá ter o refor
forço que garanta a qualidade sem
que haja
aja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuld
uldades no fechamento da porta
com o uso.
us
O suport
orte de fixação para manter as portas traseiras abertas deverá ter um reforço
re
para evitar que se risque a
lataria do veículo com o uso.
A porta
ta deslizante
d
lateral deverá ter um reforço adicional na porção onde es
está fixada a
trava da porta, para evitar danos à lataria com o uso.
Na carro
rroceria, o revestimento interno entre chapas (metálica-externa e lamin
inado- interno) será em
poliureta
etano, com espessura mínima de 4 cm, com finalidade de isolamento
to ttermoacústico, não devendo ser
utilizado
do para este fim fibra de vidro ou isopor.
A interco
rcomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se darr por
p meio de janela ampla com
vidro co
corrediço.
Deveráá sser dotada de degrau ou estribo para o acesso ao salão de atendimen
ento na porta traseira da ambulância
sempree qque a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que
qu 50 cm.
Obs: A altura
a
interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja
eja alterada a
parte con
construtiva da ambulância.
O pneu
u eestepe não deverá ser acondicionado no salão de atendimento.
A altura
ra máxima entre o piso do assoalho do salão e o solo deverá ser de 720mm.
72
Sistemaa Elétrico
Será orig
riginal do veículo, com montagem de bateria adicional.
A alimen
entação deverá ser feita por 02 (duas) baterias, sendo 01 (uma) chass
ssi original
(fabrican
cante) e 01 (uma) independente, para o compartimento de atendimento
nto. Essa segunda bateria deverá ter
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no mínim
nimo 120 A, do tipo sem manutenção, 12 volts, instaladas em local de fácil acesso, devendo possuir
uma pro
roteção (contenção) para evitar corrosão caso ocorra vazamento de so
solução da mesma.
O sistem
ema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados,
quer com
om a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarg
rga no alternador, fiação ou
disjuntor
tores.
O veícul
culo deverá ser fornecido preferencialmente com um único alternador,
or, original de fábrica, com
capacida
idade mínima de 120 Ah, 14 volts (tensão nominal), para alimentar o sistema
s
elétrico do conjunto.
Deveráá hhaver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o
compart
artimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando
do o veículo estiver com o motor
desligad
ado.
O compa
partimento de atendimento e os equipamentos elétricos secundárioss devem
d
ser servidos por circuitos
totalmen
ente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.
A fiação
ão deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras
nú
de fácil leitura,
disposta
ta em chicotes ou sistemas semelhantes. Eles serão identificados porr códigos
c
nos terminais ou nos
postos dde conexão. Todos os chicotes, armações e fiações devem ser fixados
dos ao compartimento de
atendime
imento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitarr fe
ferrugem e movimentos que
podem resultar
r
em atritos, apertos, protuberância e danos. Todas as abertura
ras na viatura devem ser
adequad
adamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para
ra proteger ou segurar a fiação
devem ser
s adequados para utilização e seguir padrão automotivo, aéreo, maarinho ou eletrônico. Todos os
compone
onentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilitem
po
pelo menos duas
substitui
tuições dos terminais da fiação.
Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais
is ou dispositivos eletrônicos de
proteção
ão à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de
rearmaçã
ação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manuten
tenção.
Os diagr
gramas e demais esquemas de fiação, incluindo códigos e listas de peças
pe
padrão, deverão ser
fornecid
idos em separado em português.
Todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através
atr
de quadro de inspeção, pelo
qual see ppossam realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos
os indicadores e controles devem
estar loc
ocalizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção
ção. Os encaixes exteriores das
lâmpada
das, chaves, dispositivas eletrônicas e peças fixas, devem ser a provaa de corrosão e de intempéries. O
sistemaa elétrico
e
deve incluir filtros, deve ser a prova de corrosão e de intem
mpéries, supressores ou protetores
a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios
rá
e outros equipamentos
eletrônic
nicos.
Central
al elétrica
e
composta de disjuntor térmico e automático, reles, base dee ffusíveis instalado na parte
superior
ior do armário e chave geral do próximo do motorista.
Inversor
or de corrente contínua (12 V) para alternada (110/220 V) com potênc
ência mínima de 1000 W.
O painel
nel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá poss
ssuir uma régua integrada como
mínimoo 04 (quatro) tomadas, sendo três tripolares (2P+T) de 110V (AC) e uuma para 12V (DC), além de
interrupt
uptores com teclas do tipo iluminadas.
As tomaadas elétricas deverão estar distribuídas de maneira uniforme, mante
tendo distância mínima de 31 cm
de qualq
alquer tomada de Oxigênio.
Tomada
da externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superi
erior do lado esquerdo do veículo
próximoo a porta do motorista. Deverá ser acompanhada por um fio de exten
tensão de elevada resistência às
intempér
péries e compatível como sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros
me
de comprimento. Essa
tomadaa deverá
d
ser protegida contra intempéries, estando em uso ou não.
Ilumina
nação
A ilumin
inação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois
ois tipos:
Natural
al: mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros pintados
ou pelícu
lícula branca, com três faixas transparentes no compartimento de atend
endimento.
Artificia
cial: deverá ser feita por no mínimo 5 (cinco) luminárias, instaladass no
n teto, com diâmetro mínimo de
10 cm,, em
e base estampada em aço inoxidável, lâmpadas em led's de duplaa iintensidade, com lente em
policarb
rbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz,
z, ddistribuídas de forma a iluminar
todo o co
compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos
os pela ABNT.
Deveráá ppossuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca,, com
c
Lâmpad
adas zticroicas com potência mínima de 500 W.
A ilumin
inação externa deverá contar com holofote na parte traseira da carroc
roceria, com foco direcional em 180
graus.
Sinaliza
zação Acústica e Luminosa de Emergência
Conjunt
nto de sinalização visual
Barra sinalizadora
sin
em formato de arco, linear ou similar, com módulo único
ico e lente inteiriça, com
comprim
rimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm
m e altura entre 70 mm e 110 mm.
Instalada
ada pela licitante vencedora no teto do veículo. Barra dotada de basee construída
c
em ABS (reforçada
com perf
erfil de alumínio extrusado) ou perfil de alumínio extrusado na cor pr
preta, cúpula, injetada em
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policarb
rbonato na cor rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratame
mento UV.
Sistema luminoso composto por no mínimo 24 refletores sendo, oito refleto
tores frontais, oito refletores
traseiros
ros, quatro refletores laterais na esquerda e quatro refletores laterais na direita do sinalizador, cada um
dotadoo de
d no mínimo 03 leds por refletor, na cor
RUBI,, com
c
no mínimo 03 Watts de potência, refletores frontais e traseirass maiores,
m
refletores laterais
menores
res, distribuídas eqüitativamente por toda a extensão da barra, de form
rma a permitir total visualização,
sem que
ue haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veícul
culo permita. Alimentados
nominal
almente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia de 5 anos. Cada LED de
deverá obedecer a especificação a
seguir de
descrita: cor predominante (vermelha), com comprimento de onde de 610 a 630 mm. Intensidade
luminosa
osa de cada Led de no mínimo 90 Lumens típico.
O sinaliz
lizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado
ado de micro processador ou micro
controla
lador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequ
equência, com pulsos luminosos de
25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica apli
plicada nos Leds devendo garantir
também
m a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veiculo esteja desli
sligado ou em baixa rotação,
garantin
tindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da
d barra nas funções usuais deverá
ser em torno
to
de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas)) não
n deverá ultrapassar 12A.
O módul
dulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos lumi
minosos que caracterizem o veículo
paradoo e em deslocamento em situação de emergência e até mais 5 outros ppadrões de "flashs" distintos ou
outras funções
fu
de iluminação a serem definidos utilizados no futuro, sem custos
cu
adicionais, os quais deverão
ser acion
ionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar Leds e dispositivos
d
de iluminação não
intermite
itentes (luzes de beco e/ou frontais).
O sistem
ema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único,, permitindo
p
o funcionamento
independ
endente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específic
fico quando este for solicitado
(console
ole) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibili
ilitando sua operação por ambos os
ocupante
ntes da cabina.
O equipa
ipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automátic
ático, gerenciando a carga da bateria
quandoo o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o
descarre
rregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.
O sistem
ema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade e altas vari
ariações de tensão e transientes,
devendo
do se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não
ão propícios.
Conjunt
nto de sinalização acústica
Amplific
ificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (qua
quatro) tons distintos, resposta de
frequênc
ncia de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínim
imo 100--(1B @ 13,8 Vcc. Sistema
de mega
gafone com ajuste de ganho, e potencia de no mínimo 70 W RMS, com
co interligação auxiliar de audio
com o rádio
rá
transceptor. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletrom
omagnéticos ou qualquer outra
forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro
o da
d faixa de frequência utilizada
pelas for
forças policiais e de atendimento de emergências.
- -01 (um
uma) sirene eletropneumática (Fá-Dó), lubrificada por óleo, com noo mínimo
m
02
(duas)) co
cornetas, padrão Corpo de Bombeiros, com acionamento posicionado
ado na cabine do veículo em local
de fácil
il acionamento
a
ao alcance do motorista, instaladas em suporte posicio
ionado na parte inferior do veículo
protegid
ido contra intempéries.
- 03 (três
três) sinalizadores estroboscópicos em led's em formato linear, posicio
cionados de forma intercalada, em
cada lad
ado da carroceria da ambulância, sendo 02 (dois) nas cores vermelhoo e azul e 01 (um) na cor cristal,
posicion
onado na região central. Os sinalizadores deverão ser dotados de base
se de alumínio (liga leve) e isolado
com resi
esina especial que possibilite a impermeabilização do circuito eletrôni
nico, garantindo sua resistência e a
prova de água, com quatro led's na linha superior (4x1) e quatro led's na linh
inha inferior (4x1).
- 02 (doi
dois) dois sinalizadores em led's, instalados na parte superior traseiraa da
d ambulância, fixados por meio
de traves
vessa de fora à fora, na cor vermelha, com freqüência mínima de 90 fl
flashes por minuto, operando
mesmoo com
c
as portas traseiras abertas e permitindo a visualizações da sinal
alização de emergência no trânsito,
quandoo acionado.
a
- Deverá
erá ter 02 (dois) micro-sinalizadores estroboscópios em led's, instalado
ados na grade frontal do veículo
devidam
amente protegidos, na posição imediatamente abaixo da linha médiaa dos
d fárois principais do veículo.
- Deverá
erá ter 02 (dois) sinalizadores estroboscópios intercalados nos faróiss auxiliares.
a
- Deverá
erá ter sinalizador acústico de marcha-ré.
Todos os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar loc
ocalizados em o painel único na
cabinee do
d motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine,
ca
e o funcionamento
independ
endente do sistema visual e acústico, e será dotado de:
Controle
ole para quatro tipos de sinalização (para o uso em não emergências;
s; para
p o uso em emergência; para o
uso em eemergências durante o atendimento com o veículo parado; para o uso
us durante o deslocamento);
Botão liga-desliga
lig
para a sirene;
Botão sem
se retenção para a sirene, para toque rápido.;
Botão para
pa comutação entre os quatros tipos de toque de sirene;
Microfo
fone para utilização da sirene como megafone;
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Controle
ole de volume do megafone.
Sistemaa de Oxigênio
O veícul
culo deverá possuir um sistema fixo (integrado) de Oxigênio e ar comp
mprimido, além de ser
acompan
anhado por um sistema portátil de oxigenação.
Sistemaa fixo de oxigênio e ar comprimido (rede de oxigênio e ar comprim
imido integrado ao veículo):
contendo
ndo dois cilindros de oxigênio de no mínimo 16 litros, um cilindro dee ar comprido nas mesmas
dimensõ
sões do de oxigênio, localizados preferencialmente na traseira da viat
iatura, entre o armário e a porta
traseira,
ra, em suportes individuais ou duplos para os cilindros de oxigênio e ar
a comprimido, com cintas
reguláve
veis, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipa
ipados com duas válvulas préregulada
das para 3,5 a 4,0 kgf/ cm2, com manômetro aneróide interligada, de maneira que se possa utilizar
qualquer
uer dos dois cilindros de oxigênio sem a necessidade de troca de mang
ngueira ou válvula de um cilindro
para o ou
outro.
Todos os componentes desse sistema deverão respeitar as normas de segura
rança
(inclusiv
sive veicular) vigentes e aplicáveis. Os suportes dos cilindros não pod
oderão ser fixados por meio de
arrebites
tes. Os parafusos fixadores deverão suportar impactos sem se soltar.. A
As cintas de fixação dos torpedos
deverão
ão ter ajuste do tipo catraca. As cintas não poderão sofrer ações de alo
longamento, deformidade ou soltarse com o uso, devendo suportar capacidade de tração de peso superior a 200
000 (dois mil) kg. As mangueiras
deverão
ão passar através de conduítes, embutidos na parede lateral do salão de atendimento, para evitar que
sejam danificados
da
e para facilitar a substituição ou manutenção. O comparti
rtimento de fixação dos cilindros
deveráá ser
s revestidos no piso e nas paredes por borrachas ou outro material
al de características adequadas para
proteção
ão da pintura do cilindro e para se evitar a ocorrência de ranhuras e de
desgaste no piso.
Na regiã
gião da bancada, ao lado da cabeceira do paciente, deverá existir umaa régua quádrupla com 2 saídas
para o ox
oxigênio e duas para o ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos,, composta
co
por estrutura metálica
resistent
nte, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT.. Tal
T régua deverá ser afixada em
painell removível
re
para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenç
enção. A régua quádrupla deverá
possuir:
ir: fluxômetro, umidificador e aspirador tipo venturi para ar comprimi
mido e 02 (Oxigênio), com roscas
padrão ABNT.
A
O chicote deverá ser confeccionado em conformidade com as
a especificações da ABNT e,
juntamen
ente com a máscara de 02 (Oxigênio) em material atóxico.
O projet
jeto do sistema fixo de oxigênio e ar comprimido deverá ter laudo dee aaprovação
da empre
presa implementadora das ambulâncias.
Sistemaa portátil de oxigênio completo: contendo cilindro de oxigênio de no mínimo
0,5 m3,
3, válvula redutora com manômetro e fluxômetro e circuito do pacient
ente (umidificador, chicote,
neubuliz
lizador e máscara). Esse sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça
para tran
ransporte, devendo ter dispositivos de fixação adequada no salão de at
atendimento bem como poder ser
fixado nna maca.
O sistem
ema fixo e portátil de oxigênio e ar comprimido deverá possuir compo
ponentes com as seguintes
caracterí
erísticas:
Válvula
la reguladora de pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada,
c
manômetro aneróide de
O a 3000 kgf/cm2, pressão de trabalho calibrada para proximidade 3,5 kgf/cm
/cm2. Conexões de acordo com
ABNT.
Umidific
ificador de oxigênio: frasco em PVC atóxico ou similar, com capacida
idade de no mínimo 250 ml,
graduado
ado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orif
rificio para saída do oxigênio em
plásticoo resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT.. Borboleta
B
de conexão
confecci
ccionada externamente em plástico ou similar,e internamente em meta
etal, que proporcione um perfeito
encaixe,
e, com sistema de selvagem, para evitar vazamentos.
Sistemaa borbulhado (ou difusor) composto em metal na parede superior e tubo
tu condutor de PVC atóxico ou
similar.
Extremid
midade da saída do fluxo de oxigênio em PVC atóxico ou similar, com
om orifícios de tal maneira a
permitir
tir a umidificação homogênea do Oxigênio.
Fluxôme
metro para rede de oxigênio e ar comprimido: fluxômetro de 0-15 Imi
min, constituído de corpo em latão
cromado
do, guarnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aaço inoxidável. Vazão máxima de
15 Umin
in a uma pressão de 3,5 kgf/cm2. Sistema de regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca de
conexão
ão de entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala com
m duplo cônico. Conexões de
entradaa e saída normalizadas pala ABNT.
Fluxôme
metro para sistema portátil de oxigenoterapia: o fluxômetro do equipa
ipamento portátil não poderá ser do
tipo que
ue controla o fluxo pela esfera de aço, mas deverá ser do tipo que con
ontrola o fluxo por chave giratória,
com furo
uros pré-calibrados que determinam as variações no fluxo, de zero (fluxômetro
(flu
totalmente fechado)até
um máxi
áximo de 15I/min, com leitura da graduação no fluxo feitas em duass pequenas
p
aberturas (lateral e
frontal)
l) no
n corpo do fluxômetro, com números gravados na própria parte giratória,
gir
permitindo o uso do
cilindro,
ro, na posição deitada ou em pé, sem que a posição cause interferência
cia na regulagem do fluxo.
Deveráá sser compatível com acessórios nacionais, conforme normas da ABN
NT.
Aspirado
ador tipo Venturi: para o uso com ar comprimido ou oxigênio, baseado
do no princípio venturi. Frasco
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transpare
arente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de
nylon reforçado
re
com fibra de vidro. Válvula de retenção desmontável com sistemas
s
de regulagem por agulha.
Selagem
em do conjunto frasco-tampa com a utilização de um anel (o-ring) dee borracha
b
ou silicone. Conexões
de entrad
rada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões
es de entrada e saída e bóia de
seguranç
ança normatizadas pela ABNT.
Mangue
ueira para oxigênio e ar-comprimido: com conexão fêmea para oxigên
ênio, com
1,5 metr
etros de comprimento, fabricada em 3 camadas com nylon trançado,, PVC
P
e polietileno.
Conexõe
ões de entradas providas de abas de alta resistência e normatizadas pela
pe ABNT.
Com seção
seç transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada
ada e resistência ao estrangulamento
acidenta
tal. Borboleta de conexão confeccionada extremamente em plásticos
os ou similar, e internamente em
metal,, de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com sistemas de selage
gem para evitar vazamentos.
Ventilaç
lação
A adequ
quada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas, exa
xaustor e ar-condicionado.
A climat
atização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento.
a
Todas as janelas do compartimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e
fechame
mento.
O compa
partimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original
al do fabricante do chassi para arcondicio
cionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.
Para o co
compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar- condicionado,
c
aquecimento e
ventilaçã
ação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.
Bancos
Os banco
ncos da cabine deverão ter assento para 3 pessoas, serão revestidos em courvim, com cinto de
seguranç
ança de 03 (três) pontos. No salão de atendimento, o banco deve ter pr
projeto ergonômico, sendo dotado
de encos
osto estofado, também revestido em courvim, com apoio de cabeça e o cinto poderá ser somente
abdomin
inal.
No salão
lão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamote
teável, tipo baú, revestido em
courvim
im, de tamanho que permita o transporte de três pacientes assentadoss oou uma vitima imobilizada em
prancha
ha longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite afixação
ão da vitima na prancha ao banco. A
prancha
ha longa deve ser condicionada com segurança sobre este banco com sistemas
s
de fixação que impeçam
sua mov
ovimentação. O encosto do banco baú deverá ter no máximo 70 mm de
d espessura.
Na cabec
beceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo
xo desta, voltado para a traseira do
veículo,
lo, deverá haver um banco, de projeto ergonômico, em nível e distânci
ncia adequados para permitir que
um profi
ofissional de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a viass aéreas.
Esse ban
anco terá trilho que permita sua movimentação para frente e para trás
rás em duas posições, revestido
também
m em courvim.
Maca
Maca retrátil,
re
totalmente confeccionada em duralumínio (liga leve), instalad
lada longitudinalmente no salão de
atendime
imento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceiraa vvoltada para frente do veículo;
com pés
és dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionad
ados em materiais resistentes a
oxidação
ção, com pneus de borracha maciça e sistemas de freios; projetada dee forma a permitir a rápida retirada
inserção
ão da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema
sis
de retardação dos pés
acionado
ados pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compart
artimento podendo ser manuseada
por apen
enas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurançaa fixos
f
á mesma, equipados com
trava ráp
rápida, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem risco
cos para a vítima. Deve ser provida
de sistem
temas de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus.
Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa á suaa estrutura, impedindo sua
movimeentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quan
ando montada fora da ambulância
deveráá ter
te uma altura máxima de 1.100 mm.
Deveráá tter um espaço de no mínimo 150 mm entre a maca e a porta traseira
ira da ambulância.
O sistem
ema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de
d maneira
a permit
itir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se
se o seu acúmulo e permitindo
fácil lim
impeza.
Deve po
possuir colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por
po material resistente e
imperme
meável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou
secreçõe
ões.
Pranchas
has de Imobilização
Deveráá tter local destinado para as pranchas no interior do veículo, mínimo
o 02
0 (duas)
de forma
ma segura, de fácil acesso, permitido a higienização do compartiment
nto.
DESIGN
GN INTERNO E EXTERNO
A distrib
ribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deveráá cconsiderar
os seguin
uintes aspectos:
Design
n Interno
I
Deve dim
dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, dee forma
f
acessível e prática, a maca,
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bancos,
s, equipamentos e aparelhos e serem utilizados no atendimento às víti
ítimas.
Os mate
teriais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca)
a) deverão ter uma fixação
reforçad
ada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem.
A instala
alação do rádio VHF/FM deverá incluir alto-falante (com controle de volume) e microfone instalados,
tanto na cabina como no salão de atendimento, devendo ser da mesma marc
rca do transceptor.
Paredes
es: As paredes internas deverão dispor de isolamento termo-acústicoo e deverão ser revestidas de
material
ial lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns
uns às superficies hospitalares.
As aresta
stas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interio
rior do salão de atendimento
deverão
ão ter um sistema de proteção, evitando as formações pontiagudas, a fim
f de aumentar a segurança e
favorece
cer a limpeza.
Deveráá sser evitado o uso de massa siliconizada ou outros tipos de massa par
para os acabamentos internos.
Balaústr
stre: deverá ter uma pega-mão no teto do salão de atendimento. Posic
sicionado sobre a maca, sentido
traseira--frente do veículo. Confeccionado em alumínio de aproximadamente
nte 1 polegada de diâmetro, com 3
pontoss dde fixação no teto, instalado sobre o eixo longitudinal do compartim
imento, através de parafusos e com
sistemas
as de suporte de soro deslizável, deve possuir dois ganchos para frasc
scos de soro.
Piso: Deverá
De
ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil
vin ou similar em cor clara, de alta
resistênc
ncia, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado.
o. S
Sua colocação deverá ser feita
nos cant
ntos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuadaa entre
e
7 a 10 cm de altura destes
para evit
vitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o próprio
om
material, instalado sobre o piso de
madeira
ra compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma
resistênc
ncia ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ouu superior
s
que o compensado naval.
Deverão
ão ser fornecidas proteções em aço inoxidáveis nos locais de descanso
nso das rodas da maca no piso e nos
locais (p
(para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem
em, para proteção de todos estes
elemento
ntos.
Janela:
a: Com vidros translúcidos, pintados ou com a película branca, corred
ediços em todas as portas de acesso
ao comppartimento traseiro, que permitam ventilação e que também possam
m ser fechadas por dentro, de
maneira
ra que não possam ser abertas pela parte externa.
Lixeira:
a: Em algum ponto interno do salão deverá existir de forma fixa, de fá
fácil acesso para o uso e remoção,
uma lixa
ixara, para locação de sacos de lixo de aproximadamente 5 litros.
Deveráá eexistir também um local, sobre a bancada, para acomodação de recip
cipiente para
perfuro--cortante (fornecido junto com a ambulância).
Armário
rios: Conjunto de armários para a guarda de todos os materiais de em
emergência utilizado no veículo.
Armário
rios com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só
ó llado da viatura (lado esquerdo).
Deveráá tter um desnível posterior do assoalho das prateleiras e armários. Dev
everá ser confeccionado em
compens
ensado naval revestido interna e externamente em material impermeáv
ável e lavável (fórmica ou similar).
O projet
jeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no
o vveículo, visando o máximo
aproveit
eitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veícu
ículo.
Portas corrediças
co
em acrílico, bipartidas, com limitador de curso.
Todas as gavetas e portas e tampas devem ter uma fixação segura, além diss
isso, devem ser dotadas de trinco
para imp
mpedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento doo veículo. Os trincos devem ser de
fácil acio
cionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão
são. As gavetas devem ter limitações
de abertu
rtura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante suaa utilização.
u
Obs: Ass portas corrediças em acrílico devem dispor de mecanismo de travam
vamento sendo dispensado o trinco.
Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, de aproximadamente 50 mm
m até mesmos nos armários com
portas,, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiverr em
e movimento.
Instalaçã
ação de suporte para quatro almotolias sobre as prateleiras inferioress próxima
p
ao paciente.
Bancada
da para acomodação dos equipamentos, confeccionadas em materiall antiderrapante,
a
permitindo a
fixaçãoo e ao acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal
fr
de no mínimo 50 mm e
borda ar
arredondada.
Os mate
teriais auxiliares confeccionados em metal, tais como: prego, dobradi
adiças, parafusos e etc, deverão ser
protegid
idos com material anti-ferrugem. Os puxadores terão que ser embutid
tidos ou semi-embutidos.
Os armáários deverão ter disposição conforme discriminado abaixo:
01 armár
ário para guarda de matérias com portas corrediças em acrílico, bipar
partido, com batente frontal;
01 armár
ário para guarda de materiais com divisórias tipas prateleiras, com batente
ba
frontal, sem portas.
01 armár
ário tipa bancada para acomodação de equipamentos, com duas gave
vetas, para apoio de equipamentos e
medicam
amentos,
01 bagag
gageiro superior para materiais leves.
Design
n Externo
E
O layout
out externo da ambulância deverá obedecer à padronização visual das
as ambulâncias do SAMU,
conform
rme documentação disponível no Ministério da Saúde.
DEMAI
AIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDO
OS COM
AMBUL
ULÂNCIA
Equipam
amentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos junt
ntamente com a ambulância, de
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acordoo com
c
o descritivo técnico, a seguir:
Suporte
te de mecânica básica - Caixas de ferramentas, contendo:
01 (um)) jogo de chaves de boca de 6 a 22 mm;
01 (um)) jogo de talhadeiras nos tamanhos 140, 180 e 250 mm;
01 (um)) jogo de chave de fenda 6,35x152,4 mm;
0T(um)) jogo de chave de fenda 7,937x203,2 mm;
01 (umaa) chave inglesa ajustável para porcas 354 mm;
01 (um)) jogo de chaves estrela tipo 2/6 mm com 6 tamanhos de 6 a 17 mm;
m;
01 (um)) alicate universal isolado de 177,8 mm;
01 (um)) alicate para bomba d.água, com 5 posições, 254 mm;
01 (um)) alicate para corte com cabo isolado de 177,8 mm;
01 (um)) martelo pena de 400 gramas;
01 (umaa) lima chata para metal, bastarda, 254 mm;
02 (dois)
is) jogos de arrombadores, sendo um pequeno (0,80) e outro médio (1,10m);
(1
Suporte
te de Segurança
A dispos
osição e fixação serão estabelecidas mediantes parecer no ato da visit
isita técnica.
01 (um)) extintor de CO2 - 6 kg;
01 (um)) extintor de pó (ABC) - 12 kg;
04 (quat
atro) cones de sinalização de trânsito, em conformidade com a norma
mas da
ABNT 15.071,
1
com altura mínima de 50 cm, na cor laranja, com no mínimo
mo 02 (duas) faixas refletivas;
Suporte
te de comunicação
Deveráá sser fornecido instalado 01 (um) rádio-transceptor digital móvel VHF
HF/FM, e 01
(um) rád
rádio-transceptor digital portátil com as características abaixo:
01 (um)) TRANSCEPTOR VHF/FM PARA USO MÓVEL COM GPS IMPL
PLANTADO,
fornecid
cido com os seguintes itens:
• 01 Equ
quipamento rádio transmissor-receptor;
• 01 Mód
ódulo de comunicação GPS
• 01 Mic
icrofone de mão com tecla de transmissão;
• 01 (um
um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação;
• 01 Alto
lto-falante frontal;
• 01 (um
uma) antena bobinada 5/8 de onda, 3 dB de ganho, para fixação no teto
teto/calha do veículo;
• 01 (um
uma) antena para GPS;
• 01 lice
cença de roaming.
Caracte
terísticas Operacionais
• Fácill m
manuseio e operação;
• Contro
troles do painel: Chave liga/desliga, controle de volume, seleção de ca
canais, alto-falante frontal,
conector
tor de microfone, sinalização luminosa, teclas programáveis.
• Faixaa dde frequência: 136 a 174 MHz
• Espaça
çamento de canais: 12.5 / 25 KHz
• Númer
ero de canais: o transceptor deve permitir, no mínimo, a programação
ão de 32 (trinta e dois) canais;
• Possibi
ibilidade de configuração de no mínimo 2 zonas;
• Varredu
edura de canais;
• Tipo de serviço: simplex e semi-duplex;
• Alimen
entação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa;
• Possibi
ibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens);
• Possibi
ibilidade de transmissão de mensagens pré-programadas;
• Operar
rar no modo analógico e,
• Operar
rar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneass em
e um único canal de 12.5 KHz.
• Protoco
ocolo digital deverá ser no padrão DMR Tier II do ETSI (Instituto Eur
uropeu de
Normas
as de Telecomunicações);
• Padrõe
ões militares MIL STD/810 C,D,E,F;
• Estarr hhomologado pela Anatel.
Caracte
terísticas Mecânicas
• Montag
tagem em gabinete apropriado para operação em veículos;
• Gabine
inete à prova de umidade, corrosão e vibrações mecânicas;
• Ergono
nometria de fácil visualização e acesso aos controles do painel;
• Acústic
stica com boa resposta de áudio do alto falante;
• Identif
tificações no corpo do equipamento: Número de série do equipamento
nto gravado no
equipam
amento, e selo identificando o número de certificação junto a ANATEL
EL;
• Dissipa
ipação térmica: compatível com o calor gerado dentro do regime inter
termitente da
operação
ção (20% TX e 80% RX);
• Peso m
máximo: 1,80 Kg;
• Dimen
ensões máximas: 55 x 180 x 210mm
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• O trans
ansceptor deverá possuir um conector no painel traseiro, disponibilizan
zando pelo menos, os seguintes
pontos:
o Saídaa ppara alto-falante externo
o Entrad
ada de áudio de transmissão
o Saídaa de
d áudio de recepção
o Entrad
ada para colocar o transceptor em modo transmissão
o Saídaa pprogramável com a função de alarme externo
o Entrad
ada programável com a função de detecção de ignição
o Terra
Caracte
terísticas Eletrônicas Básicas
• Modula
ulação: FM (analógico), 4FSK (digital);
• Tipo de Emissão: 16K0F3 / 11K0F3E / 7K6OFXD / 7K6OFXE;
• Espaça
çamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixaa acima;
a
• Tecnol
ologia baseada em microprocessador;
• Contro
trole de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico;
• Proteçã
eção eletrônica contra:
o Variaç
ação de impedância de RF por descasamento da antena;
o Excess
esso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo,, e
o Aciona
namento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável
re
em cada acionamento,
com avis
viso sonoro ao usuário de "tempo esgotado" (T.O.T.), sendo programá
mável, externamente via
computa
utador PC.
• Memór
ória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s)
s) de operação e dos recursos
operacio
cionais, por acesso externo via computador PC.
Especifi
ificação dos Transmissores
• Potênc
ncia nominal de RF (máxima): 45 Watts com redução por ajuste progr
gramável via
PC atéé 25W;
2
• Estabil
bilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm;
m;
• Desvio
io: ± 5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 11(1-1z;
• Consum
sumo em transmissão: máximo de 15 Ampères para potência plena (em CC);
• Respos
osta de áudio: 300 a 3000 Hz;
• Distorç
orção de áudio: melhor ou igual a 3%;
• Vocode
der digital: AMBE 2+.
Especifi
ificação dos Receptores
• Sensibi
ibilidade analógica: melhor ou igual a 0.30 uV @ 12 dB SINAD;
• Sensibi
ibilidade digital: melhor ou igual a 0.30 uV @ 5% BER;
• Estabil
bilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm;
m;
• Seletiv
tividade: melhor ou igual a 80 dB @ 25 KHz, melhor ou igual a 65 dB @ 12.5 KHz;
• Intermo
modulação: melhor ou igual a 78 dB;
• Rejeiçã
ição de espúrios: melhor ou igual a 75 dB;
• Saídaa de
d áudio: mínimo de 3 Watts
Recurso
sos de Sinalização e Controle
a) A abe
bertura do silenciador do receptor deverá ser programável e selecionáv
nável externamente, via computador
PC, com
m as seguintes opções:
Modo an
analógico:
• Portado
adora (CSQ)
• Sub-to
tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL)
• Sub-to
tom digital (DCS ou DPL)
Modo di
digital:
• Até 15 códigos de sinalização de sistema:,
b) Sinali
alização
b.1) Ana
nalógico: sinalização de alta velocidade FSK (1200 bauds):
• envioo dde identificação automática (PTT-ID)
• envioo dde emergência
• recebim
bimento de alerta de chamada
b.2) Fun
unções Digitais:
• Chama
madas em grupo
• Chama
mada privada
• Monito
itor remoto
• PTT-ID
ID
• Inibiçã
ição do rádio
• Verific
ficação do rádio
• Alerta
ta de chamada
• Alarme
me de emergência
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Antenaa monopolo vertical
• Ganho
ho: 03 dB
• VSWR
R: 1,5:1
• Polariz
rização: Vertical
• Impedâ
edância nominal: 50 Ohms
• Potênc
ncia máxima: 100 Watts
• Padrão
ão de irradiação: Omnidirecional
• Caboo coaxial:
c
RG-58 5mt
• Termin
inação: compatível com o conector do rádio
Sistemaa GPS
• Rastrei
reio para longa duração (valores de percentil 95° > 5 satélites visíveis
eis na força de
sinal -13
130 dBm nominal);
• Tempo
po para o primeiro fixo — partida a frio: < 1 minuto;
• Tempo
po para o primeiro fixo — partida a quente: < 10 segundos;
• Precisã
isão Horizontal: < 10 metros.
Caracte
terísticas Gerais
Caberáá à empresa responsável pelo fornecimento entregar às suas expensas
as os Transceptores
VHF/FM
FM para uso móvel com GPS Implantado, devidamente:
• Regula
ularizados junta a Anatel com relação às Frequências de Operação;
• Implan
lantados levando-se em consideração:
Avaliaçã
ção do local a ser instalado o bem. Ao finalizar a avaliação, a Contrat
ratada deverá emitir um relatório
detalhad
ado contendo todas as informações relativas aos itens vistoriados / avaliados,
av
comentando sobre as
facilidad
ades de infraestrutura encontradas e as inexistentes, de modo que seja
eja possível identificar
antecipa
padamente os itens faltantes que poderiam causar impactos ao início
o da
d instalação e se o veiculo tem
condição
ção de receber os transceptores VHF/FM para uso móvel com GPS.
o Aprese
esentação de manuais técnicos em mídia eletrônica;
o Instala
alação das antenas;
o Instala
alação, configuração e testes do transceptor móvel com GPS;
o Operaç
ração assistida pelo período de 15 (quinze) dias;
o Fornec
ecimento de treinamento técnico (instalação, configuração e manuten
tenção primeiro nível) para 4
(quatro)
o) participantes;
o Garant
antia de 12 meses;
o Manut
utenção e Assistência Técnica:
• A Cont
ntratada deverá dispor de estrutura de manutenção, assistência técnica
ica e suporte técnico durante a
vigência
cia do contrato;
• Caso a Contratada tenha sua sede fora da região Metropolitana de Curitiba
iba, no prazo máximo de 15 dias da
assinatur
tura do Contrato, a mesma deverá instalar sede ou indicar representan
tante legal na região mencionada,
com cap
apacidade técnica e administrativa para realizar os serviços de manute
utenção e assistência técnica
durante
te a garantia. Para tanto deverá ser apresentado carta de aceitação daa empresa
e
indicada para prestar
manuten
tenção e assistência técnica no Estado do Paraná, quando não for a pro
roponente.
01 (um)) TRANSCEPTOR VHF/FM PORTÁTIL COM GPS IMPLANT
TADO, fornecido com os
seguinte
tes itens:
• 01 Equ
quipamento rádio transmissor-receptor, sem display e teclado frontal;
al;
• 01 Ant
ntena tipo heliflex emborrachada integrada com antena GPS;
• 01 Mód
ódulo de comunicação GPS
• 02 Bate
aterias de Li de alta capacidade;
• 01 Car
arregador singelo de bateria, 110V;
• 01 Clip
lip para cinto;
• 01 Esto
stojo de couro com alça a tiracolo;
• 01 Man
anual de operação em português;
• 01 lice
cença de roaming.
Caracter
terísticas Gerais
• Fácill m
manuseio e operação;
• Contro
troles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de ca
canais;
• Indicad
cador de status operacional (TX, RX);
• Antena
na heliflex;
• Faixaa dde frequência: 136 a 174 MHz;
• Espaça
çamento de canais: 12.5 / 25 KHz;
• Númer
ero de canais mínimo. 32 (trinta e dois);
• Possibi
ibilidade de configuração de no mínimo 2 zonas;
• Varredu
edura de canais;
• Tipo de serviço: simplex / semi-duplex;
• Alimen
entação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 1500 mA,, do
d tipo íon lítio, com autonomia
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mínimaa de 13 (treze) horas em modo digital, conforme ciclo de trabalho (5/5/90);
(5/
• Possibi
ibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens de texto pré-prog
ogramadas)
Virar em modo analógico e digital
• Operar
rar em tecnologia digital que permita duas conversações simultâneass eem um único
canal de 12.5 KHz.
• O proto
otocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR do ETSI Tier II (Ins
nstituto
Europeu
eu de Normas de Telecomunicações);
• Padrõe
ões Militares STD 810 C, D, E, F;
• Estarr hhomologada pela Anatel;
• Atendi
dimento à característica de grau de proteção IP57;
• Peso m
máximo: 340 gr.
• Dimen
ensões máximas: 132 x 64 x 36 mm
• Carreg
egador / recondiciona dor automático de bateria;
Caracte
terísticas Eletrônicas Básicas
• Modula
ulação: FM (analógico), 4FSK (digital);
• Tipo de Emissão: 16KOF3E / 11K0F3E / 7K6OFXD / 7K6OFXE;
• Espaça
çamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixaa acima;
a
• Tecnol
ologia baseada em microprocessador;
• Contro
trole de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico;
• Proteçã
eção eletrônica contra:
o Variaç
ação de impedância de RF por descasamento da antena;
o Excess
esso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo;
o Aciona
namento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido,, reciclável
re
em cada acionamento,
com avis
viso sonoro ao usuário de "tempo esgotado" (T.O.T.), sendo programá
mável, externamente via
computa
utador PC.
• Memór
ória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s)
s) de operação e dos recursos
operacio
cionais, por acesso externo via computador PC.
Especifi
ificação dos Transmissores
• Potênc
ncia nominal de RF: 5W com redução por ajuste programável via PC
C para 1W;
• Estabil
bilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm;
m;
• Desvio
io: ± 5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 11(11z;
• Respos
osta de áudio: 300 a 3000 Hz;
• Distorç
orção de áudio: melhor ou igual a 3%;
• Vocode
der digital: AMBE 2+;
• Impedâ
edância de saída: 50 ohms.
Especifi
ificação dos Receptores
• Estabil
bilidade de frequência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm;
m;
• Sensibi
ibilidade (analógica): melhor ou igual a 0,35 µV @ 12 dB SINAD;
• Sensibi
ibilidade (digital): melhor ou igual a 0,30 uV @ 5% BER;
• Seletiv
tividade: melhor ou igual a 70 dB @ 25 KHz; melhor ou igual a 60 dB @ 12.5 KHz;
• Rejeiçã
ição a espúrios: melhor ou igual a 70 dB;
• Potênc
ncia de áudio: 500mW
• Respos
osta de áudio: de 300 Hz a 3.000 Hz com curva de resposta adequada
da, e
• Impedâ
edância de entrada: 50 S2
Recurso
sos de Sinalização e Controle:
a) A abe
bertura do silenciador do receptor deverá ser programável e selecionáv
nável externamente, via computador
PC, com
m as seguintes opções:
Modo-an
analógico:
• Portado
adora (CSQ)
• Sub-to
tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL)
• Sub-to
tom digital (DCS ou DPL)
Modo di
digital:
• Até 15 códigos de sinalização de sistema;
b) Sinali
alização
b.1) Ana
nalógico: sinalização de alta velocidade FSK (1200 bauds):
• envioo dde identificação automática (PTT-ID)
• envioo dde emergência
• recebim
bimento de alerta de chamada
b.2) Fun
unções Digitais:
• Chama
madas em grupo
• Chama
mada privada
• Monito
itor remoto
• PTT-ID
ID
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• Inibiçã
ição do rádio
• Verific
ficação do rádio
• Alerta
ta de chamada
• Alarme
me de emergência
Sistemaa GPS
• Rastrei
reio para longa duração (valores de percentil 95° > 5 satélites visíveis
eis na força de sinal -130 dBm
nominal
al);
• Tempo
po para o primeiro fixo — partida a frio: < 2 minutos;
• Tempo
po para o primeiro fixo — partida a quente: < 10 segundos;
• Precisã
isão Horizontal: < 10 metros.
Caracte
terísticas Gerais
Caberáá à empresa responsável pelo fornecimento entregar às suas expensas
as os Transceptores
VHF/FM
FM Portáteis com GPS, devidamente:
• Regula
ularizados junta a Anatel com relação às Frequências de Operação;
• E levan
vando-se em consideração:
o Aprese
esentação de manuais técnicos em mídia eletrônica;
o Operaç
ração assistida pelo período de 15 (quinze) dias;
o Fornec
ecimento de treinamento técnico (instalação, configuração e manuten
tenção primeiro nível) para 4
(quatro)
o) participantes;
o Garant
antia de 12 meses;
o Manut
utenção e Assistência Técnica:
s A Cont
ntratada deverá dispor de estrutura de manutenção, assistência técnic
ica e suporte técnico durante a
vigência
cia do contrato;
Caso a Contratada
C
tenha sua sede fora da região Metropolitana de Curitiba,
a, no prazo máximo de 15 dias da
assinatur
tura do Contrato, a mesma deverá instalar sede ou indicar representan
tante legal na região mencionada,
com cap
apacidade técnica e administrativa para realizar os serviços de manute
utenção e assistência técnica
durante
te a garantia. Para tanto deverá ser apresentado carta de aceitação da empresa
e
indicada para prestar
manuten
tenção e assistência técnica no Estado do Paraná, quando não for a pro
roponente.
Das gar
arantias
Garantia
tia total de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
Deveráá sser anexado junto aos documentos para habilitação, de relação nomi
minal de todas as peças e serviços
cobertos
tos pela garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
A empre
resa vencedora deverá oferecer na entrega técnica orientações de pilo
ilotagem características do veículo,
para ass pessoas
p
indicadas pela administração pública.
Compro
rovar através de documentação oficial da empresa a existência de no
o mínimo
m
01
(uma) concessionária
co
e ou oficina autorizada, localizada no território do Est
stado do Paraná.
1. DESF
SFIBRILADOR COM MARCAPASSO EXTERNO E MONITOR
R
MULTI
TIPARAMÉTRICO (DESFIBRILADOR + MARCAPASSO EXT
TERNO + ECG +OXÍMETRO +
PNI)
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca
ca
e de sinais vitais, para
produzir
zir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção
ma
do ritmo cardíaco
atravéss de
d marcapasso externo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Desfibr
ibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática,, dotado
d
de pás
em tama
manho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpoo do
d aparelho;
• Leitura
ura do ECG realizado pelas pás externas por impedância;
• Monito
itor com tela de LCD colorida de alta resolução com dimensão mínim
ima de 8 polegadas, resolução
mínimaa 800 X 600 pixels, com no mínimo três canais, com indicação de carga
car da bateria, derivação,
velocida
dade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequênc
ência de pulso, carga selecionada e
entregue
ue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média
ia e máxima), respiração;
• Indicaddores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de cargaa completa;
c
• Indicad
cador de fonte externa ou bateria recarregável;
• Circuit
uito protegido contra desfibrilação;
• Marcap
capasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínim
nima entre 40 e 170 ppm,
amplitud
tude: de 5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%;
• Desfibr
ibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínim
nima de 05 até 200 Joules, com
funçãoo de
d carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com
m indicação visual da carga
selecion
onada e entregue após acionamento;
• Aplicaç
cação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou páss dde desfibrilação.
• Desfibr
ibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão);
• Tempo
po máximo de carga de desfibrilação de até 08 segundos;
• Anula
la carga
c
manual, e automática após 02 minutos, em caso de não aciona
namento pelo operador;

Rua Veríssimo Marqu
ues, 250 - Centro - São José dos Pinhais/PR - CE
EP 83005 410.
conse
selhosaudesjp@gmail.com.br - Fone: 3556-4088

Prefeitura Municipal de São José dos
d Pinhais
Secretaria Municipal de Saú
aúde
Conselho Municipal de Saú
úde

20

RESOLUÇÃO Nº 62 de 06 de dezemb
mbro de 2017

SAMU
SUPORTE
AVANÇADO
2 unid

• Módulo
ulo DEA: com entrega de energia entre 50 J (pediátrico) e 200 J (adul
ulto),
escaloná
nável (100 —150 — 200); Orientação do usuário mediante mensagen
ens de texto, figuras e audio;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG•• mínimo
m
de 7 derivações; análise de segmento ST e análise de arritm
tmias avançadas; faixa mínima de
freqüênc
ncia cardíaca: de 30 a 300 bpm; Detecção e rejeição de marca- passo;
so; Proteção contra descarga e
interferê
erência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do
o modo
m
automáti
ático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 40 a 250
mmHg;
g; válvula de pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa perfusão
p
ou
com mov
ovimentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguin
uintes tecnologias de medição de
oximetri
tria: Masimo, Nellcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast- Spo2; Faixa míni
ínima de saturação de Sp02: 1 a
99%; fai
faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 250 bpm; Apresentação da curva de pletismografia e barra
de pulso
lso;
• Precisã
isão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70%
% a 100%;
• Impres
ressora térmica: para registro com acionamento automático e manuall em
e rolo de
papel convencional:
co
aproximadamente 50 mm (largura) x 30 m (comprimen
ento máximo);
• Devee ser
s leve (até 09 Kg), resistente a quedas, vibrações, à água e poeira,
a, atendendo a
uma das
as normas: IP 33, IP44 ou 1P55;
• Dotado
do de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionam
amento mínimo
de 02 (duas)
(d
horas para a monitorização contínua e 30 choques de 200 Joule
ules;
• Memór
ória interna para armazenar o traçado do ECG e eventos, além de pos
ossibilitar o armazenamento e
transferê
erência de dados;
• Devee conter
c
conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica
ica (bivolt — 110
/ 220 V A
AC) para seu funcionamento ou recarga.
• Gabine
inete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte
tra
manual
• Devee ser
s acondicionado em bolsa própria para transporte que permita o ac
acondicionamento de todos os seus
acessório
rios.
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação adulto
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação infantil
• 04 pare
ares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 04 pare
ares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3 vias para uso neonatal (cabo
tronco m
mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om braçadeiras de nylon e velcro,
nos tama
manhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4
• 01 fras
rasco de gel eletrocondutor;
• 05 rolo
olos de papel termossensível para ECG
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os acessórios;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Bolsaa ppara acondicionamento do aparelho e de todos os acessórios;
• Atendi
dimento às normas: NBR IEC 60601-1; 60601-2-27; 60601-2-30; 606
0601-2-49;
60601-22
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da Saúde e Certificado de
Boas Prá
Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.
A
MONITO
ITOR MULTIPARAMÉTRICO
Descriçã
ição básica
• Monito
itor Multiparamétrico pré configurado com ECG, SPO2, PNI, Temper
peratura e
Respiraç
ração para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Monito
itor modular multiparamétrico pré-configurado, com configuração de software na língua portuguesa,
para mon
onitorização de ECG, respiração, oximetria, pressão não invasiva e temperatura,
te
com possibilidade de
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atualizaç
zação futura para incorporar parâmetros de pressão invasiva, capnogra
grafia sidestream de baixo fluxo ou
mainstre
tream.
• Tela de cristal líquido colorido de matriz ativa de no mínimo 10" flat scree
reen, resolução mínima de 800 X
600 pixe
ixels, com apresentação simultânea de no mínimo 6 canais, tendências
ias gráficas e tabulares de no
mínimoo 24 horas;
• Exibiçã
ição de 12 derivações de ECG simultâneas em tela;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG:: ccom 12 derivações; análise de segmento ST; detecção de no mínimo
mo 16 tipos de arritmia; faixa
mínimaa de freqüência cardíaca: de 15 a 350 bpm; Detecção e rejeição de marca-passo;
ma
Proteção contra
descarga
rga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Freqüê
üência Respiratória: faixa mínima de freqüência respiratória: O a 100
00 rpm para adultos e O a 140 para
neonatal
tal, e apresentação de curva de respiração;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do
o modo
m
automáti
ático programável entre 5 minutos a 6 horas, faixa mínima de pressão
ão sistólica: 40 a 250 mmHg; faixa
mínimaa de pressão diastólica: 10 a 240 mmHg; faixa mínima de pressão arterial
art
média: 25 a 250 mmHg;
válvula
la dde pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa perfusão
p
ou com movimentação. O
equipam
amento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de med
edição de oximetria: Masimo,
Neilcor,
r, GE-Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; Faixa mínima de saturação dee Sp02:
S
1 a 100%; faixa mínima de
freqüênc
ncia de pulso: 30 a 300 bpm;
Apresen
entação da curva de pletismografia e barra de pulso; Para pacientes neonatais
ne
a precisão de medição de
Sp02 de
deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100%;
• Tempe
peratura: 2 canais de monitorização de temperatura; faixa mínima dee temperatura:
t
O a 45°C;
• Aprese
sentação dos dados em forma de gráficos e tabelas de tendências e possibilidade
po
de configurar a
apresent
ntação das informações na tela, como: tela divida entre gráfico, ondas
das, valores numéricos e números
grandes
es entre outras;
• Tendên
ências de no mínimo 96 horas;
• Cálculo
ulo de medicamentos;
• Devee possuir:
p
• Alarme
mes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximoss e mínimos) programáveis pelo
operador
dor;
• Alarme
mes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros);
s);
• Prepara
arado para conexão em rede por porta RJ45 para acesso à central dee monitorização;
m
• Possibi
ibilidade de conexão por rede sem fio / wireless:
• Entrad
ada USB para transferência de dados;
• Alimen
entação bivolt automática e bateria interna recarregável pelo próprio
io monitor com autonomia de no
mínimoo 6 horas.
• Peso m
máximo de 6 kg e alça integrada para transporte.
• Proteçã
eção contra entrada de água com grau mínimo IPX1;
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3
vias para
ara uso neonatal (cabo tronco mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om
braçadei
deiras de nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, ped
ediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4
• 01 Sen
ensor de temperatura de pele permanente adulto/pediátrico, e 01 senso
nsor permanente neonatal;
• 01 Sen
ensor de temperatura esofágico permanente adulto/pediátrico;
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os acessórios;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Manua
ual do usuário em língua portuguesa.
• Certific
ificação: registro na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabrica
icação, certificado de INMETRO
atendend
endo as exigências NBR IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-27 para moni
nitor, e carta de autorização do
Fabrican
ante.
VENTIL
ILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ADULTO, PEDIÁTRIC
ICO E
NEONA
ATAL
Descriçã
ição básica
• Ventila
ilador eletrônico, microprocessado, de transporte e adaptável em ambbulâncias, para pacientes
neonatai
tais, pediátricos e adultos
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Especific
ificações técnicas mínimas
Modoss de
d ventilação mínimos
• Ventila
ilação por Volume Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV,, CPAP
C
e Pressão de Suporte —
PSV ouu IPPV preconfigurado;)
• Ventila
ilação por Pressão Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão
P
de Suporte — PSV);
• Ventila
ilação controlada a pressão — BIPAP ou Bifásica;
• NIV — Ventilação Não Invasiva, com compensação de fugas;
• Ventila
ilação de apnéia para todos os modos ventilatórios espontâneos, inclu
luindo CPAP;
Aliment
ntação
• Elétrica
rica, bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz;
• Bateria
ria de emergência selada, recarregável, com autonomia mínima paraa 04
0 (quatro) horas;
• Alimen
entação pneumática exclusivamente por oxigênio medicinal, com pre
ressão de entrada de oxigênio na
faixa mí
mínima de 270 kPa até 600 kPa (2,7 bar até 6 bar)
Parâmetr
etros — todos os parâmetros devem abranger ao menos as seguintess ffaixas mínimas de operação,
sendo aj
ajustáveis no intervalo:
• Volume
me corrente: 50 a 2000 ml;
• Frequê
uência respiratória: 5 a 60 rpm;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por fluxo: 3 a 12 1/min;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por pressão: -2 a -5 cm H2O;
• Pressão
são inspiratória: 10 a 55 cm H2O;
• Fluxo
o iinspiratório: 5 a 130 1/min
• PEEP:
P: O a 20 cm H2O;
• Tempo
po inspiratório: 0,3 a 10,0 s
• Fi 02:
2: 440 a 100%;
• Relaçã
ção FE: 1:4 a 4:1
• Peso m
máximo com bateria e todos os acessórios: 6 kg
• Possibi
ibilidade de instalação de módulo de capnografia integrado;
Monitor
toração mínima
• Tela co
colorida de no mínimo 5";
• Curvas
as de pressão X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo;
• Valores
res numéricos dos principais parâmetros: Pressão máxima, média, pla
latô; PEEP;
Volumee corrente; volume minuto; tempo inspiratório e expiratório; relação
o II/E;
frequênc
ncia respiratória; Fi02.
Indicado
dores visuais
• Equipa
ipamento ligado na rede elétrica;
• Bateria
ria de emergência em uso;
• Alarme
me sonoro silenciado temporariamente.
Alarmes
es audiovisuais ajustáveis mínimos
• Apnéia
éia
• Alta pr
pressão nas vias aéreas;
• Alta fre
frequência;
• Volume
me minuto;
• Falta dde alimentação elétrica;
• Baixaa ppressão / desconexão do sistema respiratório;
• Bateria
ria de emergência com baixa carga.
Acessóri
órios
• Circuit
uito paciente completo com traquéias em silicone lisas internamente,
autoclav
laváveis.
• Devem
em ser fornecidos 04 (quatro) circuitos paciente completos para adulto
lto e 04
(quatro)
o) circuitos paciente completos pediátricos.
• Mangu
gueiras e conexão para gases padrão ABNT;
• Caboo de
d força para conexão do equipamento à rede elétrica: fase/neutro/te
/terra, padrão
• Alça pa
para transporte manual;
• Suporte
rte para transporte e fixação em maca de transporte;
• Bolsaa oou mochila para acondicionamento de todos os acessórios;
• Todoss oos acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamen
ento;
• Manua
ual técnico completo com diagramas esquemáticos eletrônicos e pneu
eumáticos
• Manua
ual de operação em português
Normati
atização
• Deverá
erá ser apresentado Certificado de Registro e aprovação no Ministério
rio da Saúde /
ANVISA
SA;
• Deverã
erão ser apresentados os seguintes Certificados de Conformidade:
• NBR L
LEC 60601-1 Equipamento eletromédico: prescrições gerais para segurança;
seg
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• NBR IE
IEC 60601-1-2 Equipamento eletromédico: prescrições gerais de com
compatibilidade eletromagnética;
• EN 794
794-3 Requisitos específicos para ventiladores de transporte e emergên
gência, ou equivalente com o país
de origem
gem;
• A descl
sclassificação será baseada no manual que se encontra na Anvisa, con
onforme RDC
185;
• Em cas
caso de dúvida, será pedida uma amostra do respirador para verificarr o perfeito funcionamento;
• Garant
ntia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipam
amento;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná;
ELETR
ROCARDIÓGRAFO DIGITAL
Descriçã
ição básica
Aparelho
lho médico-hospitalar para avaliação elétrica da atividade cardíaca (potenciais
(po
elétricos) e da sua
conduçã
ção, registrada em gráficos.
Especific
ificações técnicas mínimas
Destinad
ado ao uso com computadores portáteis ou de mesa;
Executar
tar a aquisição simultânea de 12 derivações;
Imprimir
mir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC comp
patível com
Window
ows XP, Vista, Windows 7 ou superior, preto e branco ou colorido;
Possuir
ir banco
b
de dados dos pacientes e exames realizados;
Conexão
ão do módulo ao computador deve ser do tipo USB;
A impres
ressão do ECG deve ser feita em impressoras convencionais durante
te oou após o exame;
Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio;
Deve aco
acompanhar programa (software) que possibilite Monitorização do ECG
EC em tempo real;
Leituraa do
d ECG em tempo real;
Medidas
as rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos;
Impressã
ssão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos;
Program
ama de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser insta
stalado sem custo adicional nos PC'
s de outr
utros profissionais, para troca de informações elaudos;
O progra
grama deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computad
tador com a identificação do
paciente
te e a data do exame.
Deve ser possível ainda enviar os laudos pela intemet para serem analisados
os à distância;
O softwa
tware deve ser compatível com as versões do: WINDOWS-XP /WIND
DOWS Vista/WINDOWS 7 ou
superior
ior;
Funcion
onar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.
Salvame
mento dos exames em padrões compatíveis com a internet, exportação
ão dos arquivos no padrão XML
aberto e em formato imagem (bitmap BMP).
Filtross digitais:
d
60 Hz, variação da linha de base e muscular
Possibili
ilidade de exportação de eletros completos no formato de figuras, que
ue podem ser agregadas a outros
software
ares (p. ex: Word, Powerpoint, softwares de consultório que importem
m);
• Proteçã
eção contra descarga de desfibriladores;
• Devee possuir
p
ganhos selecionáveis entre 5mm/mV, 10nun/mV e 20mm/mV
mV.
• Velocid
cidade de 25mm/s ou 50 mm/s.
• Devee permitir
p
a realização das mais importantes medidas no ECG:
Amplitu
itude de P;
Duração
ão de P; e QT
Segment
ento de ST; PR; QTC;
Amplitu
itude de R; R-P; QRS.
• Possuir
uir cabo USB / extensão ativa USB de no mínimo 5 m
• Acessó
sórios:
Cabo de ECG de 10 vias;
04 eletro
trodos tipo clip adulto;
06 eletro
trodos precordiais adulto;
cabo US
SB de no mínimo 5 m;
• Manua
ual de operação em português
• Atende
der a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA
• Deverá
erá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no ministér
tério da saúde e
certifica
cado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido pelaa ANVISA.
A
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa.
DESFIB
IBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA
Descriçã
ição básica
• Aparelh
relho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar, mediante
acionam
amento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casoss dde fibrilação ou taquicardia
ventricu
cular.
Especific
ificações técnicas mínimas
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• Bolsaa ppara transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionadaa eem tecido resistente.
• Aparelh
relho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e crianças. O choque
mínimoo para adultos deve ser de 100 Joules, e o choque mínimo para crianç
nças de 50 Joules.
• Sistem
ma automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil.
• Tempo
po de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para energia
en
máxima com conjunto de
bateriaa totalmente
to
carregada ou pilhas novas.
• Instruç
ução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros e botão
tão de choque com indicador
luminoso
oso
• Deverá
erá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessi
ssidade de manutenção.
• Deverá
erá permitir atualização de protocolos de procedimentos.
• Dimen
ensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo
o de 4,0 kg incluindo a bateria e
acessório
rios.
• Visorr de
d LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choqu
ques, tempo de utilização do
aparelho
lho, traçado do ECG.
• Registr
istro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos real
ealizados em memória própria, e
capacida
idade de exportação de dados para sistema operacional
Window
ows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico
ico para esta operação.
• Deverá
erá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas
pilh novas de alta duração,
descartá
rtáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de
250 choq
hoques em carga máxima sem necessidade de troca; Quatro pares dee eletrodos
e
adesivos para pacientes
adultoss e dois pares de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, de
descartáveis.
• Certific
ificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo
01 metro
tro de altura; Manual de operação em português; Certificado de garan
antia do fabricante de no mínimo
01 ano.
7. OXIM
IMETRO DE PULSO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Aparelh
relho eletrônico portátil microprocessado para monitorização contínua
ua da saturação de oxigênio no
sanguee e a freqüência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais
ais, não invasivo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Devee operar
o
por espectrometria com display LCD ou LED de grande visib
sibilidade tanto a luz do dia como
ambiente
nte noturno
• Possuir
uir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para usoo em ambulâncias.
• Devee ser
s compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré
ré-hospitalar
• Alimen
entação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no
o mínimo
m
24 horas, com base
carregad
adora (com alimentação bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA
• Memór
ória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo
elo menos 10 minutos
• Devee possuir
p
alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa Sp02,, alta
a e baixa freqüência de pulso e
baixa peerfusão.
• Faixaa dde medida e apresentação digital de valores para Sp02 (faixa mínim
ima de O a
100%),
), frequência
f
cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidadee dde pulso
(bargraf)
af).
• Para pa
pacientes neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máxim
ximo de 3% na faixa de 70% a
100%;
• Permiti
itir o uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal
tal.
• Possuir
uir alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientess de
d baixa perfusão, pacientes de
pele escu
scura e paciente prematuros.
• Devee vir
v acompanhado dos seguintes acessórios: 02 (dois) sensores de oxi
ximetria permanentes (tipo clip)
adulto,, 01
0 (um) sensor de oximetria permanente infantil, 01
(um) sen
sensor de oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual de operaç
ação.
• Certific
ificação mínima IPX2 (resistência a água);
• Devee ter
te certificado de registro no MS.
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
ASPIRA
ADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento médico-hospitalar utilizado em ambiente pré-hospitalar para
ara aspiração de secreções e
líquidos.
os.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Aparelh
relho elétrico, portátil, com peso máximo de 5 Kg e com frasco coleto
tor com material plástico rígido e
autoclav
lavável, silencioso e de fácil manuseio
• Sistem
ma de acionamento por interruptor.
• Tensão
ão de alimentação 127/220 VAC ou sistema bivolt automático de tens
nsão, com bateria recarregável
internaa com
c
autonomia mínima de 40 min em uso, com tempo de recarga inferior
in
a 18 hs.
• aspiraç
ração livre de no mínimo 18 L/min
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• frascoo inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga
• capacid
cidade mínima de reservatório de 0,8 litro.
• Tampa
pa do frasco com vedação hermética e autoclavável.
• Pressão
são de aspiração variável mínima entre O e 500 mmHg
• Possuir
uir Vacuômetro de O a 600 mmHg
• Gabine
inete resistente à corrosão
• Filtroo dde ar.
• Proteçã
eção contra extravasamento ou com limitador de nível.
• Indicad
cador luminoso de carga
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
• Mangu
gueira de silicone com comprimento mínimo de 1,50 m
• Deverá
erá conter uma sonda de aspiração rígida
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da
Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emi
mitido pela
ANVISA
SA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.
A
• Garant
ntia na mínima de 01 ano.
1. DESF
SFIBRILADOR COM MARCAPASSO EXTERNO E MONITOR
R
MULTI
TIPARAMÉTRICO (DESFIBRILADOR + MARCAPASSO EXT
TERNO + ECG +OXÍMETRO +
PNI)
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento eletrônico médico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca
ca
e de sinais vitais, para
produzir
zir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção
ma
do ritmo cardíaco
atravéss de
d marcapasso externo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Desfibr
ibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática,, dotado
d
de pás
em tama
manho adulto e infantil, intercambiáveis, de encaixe rápido no corpoo do
d aparelho;
• Leitura
ura do ECG realizado pelas pás externas por impedância;
• Monito
itor com tela de LCD colorida de alta resolução com dimensão mínim
ima de 8 polegadas, resolução
mínimaa 800 X 600 pixels, com no mínimo três canais, com indicação de carga
car da bateria, derivação,
velocida
dade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequênc
ência de pulso, carga selecionada e
entregue
ue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média
ia e máxima), respiração;
• Indicad
cadores de carga: sinal sonoro de equipamento carregando e de cargaa ccompleta;
• Indicad
cador de fonte externa ou bateria recarregável;
• Circuit
uito protegido contra desfibrilação;
• Marcap
capasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínim
nima entre 40 e 170 ppm,
amplitud
tude: de 5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%;
• Desfibr
ibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínim
nima de 05 até 200 Joules, com
funçãoo de
d carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com
m indicação visual da carga
selecion
onada e entregue após acionamento;
• Aplicaç
cação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou páss dde desfibrilação.
• Desfibr
ibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão);
• Tempo
po máximo de carga de desfibrilação de até 08 segundos;
• Anula
la carga
c
manual, e automática após 02 minutos, em caso de não aciona
namento pelo operador;
• Módulo
ulo DEA: com entrega de energia entre 50 J (pediátrico) e 200 J (adul
ulto),
escaloná
nável (100 —150 — 200); Orientação do usuário mediante mensagen
ens de texto, figuras e audio;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG•• mínimo
m
de 7 derivações; análise de segmento ST e análise de arritm
tmias avançadas; faixa mínima de
freqüênc
ncia cardíaca: de 30 a 300 bpm; Detecção e rejeição de marca- passo;
so; Proteção contra descarga e
interferê
erência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do
o modo
m
automáti
ático programável entre 5 e 120 minutos, faixa mínima de medida: 40 a 250
mmHg;
g; válvula de pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa pperfusão ou
com mov
ovimentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguin
uintes tecnologias de medição de
oximetri
tria: Masimo, Nellcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast- Spo2; Faixa míni
ínima de saturação de Sp02: 1 a
99%; fai
faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 250 bpm; Apresentação da curva de pletismografia e barra
de pulso
lso;
• Precisã
isão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70%
% a 100%;
• Impres
ressora térmica: para registro com acionamento automático e manuall em
e rolo de
papel convencional:
co
aproximadamente 50 mm (largura) x 30 m (comprimen
ento máximo);
• Devee ser
s leve (até 09 Kg), resistente a quedas, vibrações, à água e poeira,
a, atendendo a
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uma das
as normas: IP 33, IP44 ou 1P55;
• Dotado
do de bateria recarregável e substituível com autonomia de funcionam
amento mínimo
de 02 (duas)
(d
horas para a monitorização contínua e 30 choques de 200 Joule
ules;
• Memór
ória interna para armazenar o traçado do ECG e eventos, além de pos
ossibilitar o armazenamento e
transferê
rência de dados;
• Devee conter
c
conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica
ica (bivolt — 110
/ 220 V A
AC) para seu funcionamento ou recarga.
• Gabine
inete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica para transporte
tra
manual
• Devee ser
s acondicionado em bolsa própria para transporte que permita o ac
acondicionamento de todos os seus
acessório
rios.
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação adulto
• 01 par
ar de pás permanentes de desfibrilação infantil
• 04 pare
ares de pás multifuncionais adulto para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 04 pare
ares de pás multifuncionais infantis para marcapasso, monitoração e
desfibril
rilação
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3 vias para uso neonatal (cabo
tronco m
mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om braçadeiras de nylon e velcro,
nos tama
manhos adolescente, adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4
• 01 fras
rasco de gel eletrocondutor;
• 05 rolo
olos de papel termossensível para ECG
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os acessórios;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Bolsaa ppara acondicionamento do aparelho e de todos os acessórios;
• Atendi
dimento às normas: NBR IEC 60601-1; 60601-2-27; 60601-2-30; 606
0601-2-49;
60601-22
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da Saúde e Certificado de
Boas Prá
Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.
A
MONITO
ITOR MULTIPARAMÉTRICO
Descriçã
ição básica
• Monito
itor Multiparamétrico pré configurado com ECG, SPO2, PNI, Temper
peratura e
Respiraç
ração para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Monito
itor modular multiparamétrico pré-configurado, com configuração de software na língua portuguesa,
para mon
onitorização de ECG, respiração, oximetria, pressão não invasiva e temperatura,
te
com possibilidade de
atualizaç
zação futura para incorporar parâmetros de pressão invasiva, capnogra
grafia sidestream de baixo fluxo ou
mainstre
tream.
• Tela de cristal líquido colorido de matriz ativa de no mínimo 10" flat scree
reen, resolução mínima de 800 X
600 pixe
ixels, com apresentação simultânea de no mínimo 6 canais, tendências
ias gráficas e tabulares de no
mínimoo 24 horas;
• Exibiçã
ição de 12 derivações de ECG simultâneas em tela;
• Parâme
metros mínimos das funções:
• ECG:: ccom 12 derivações; análise de segmento ST; detecção de no mínimo
mo 16 tipos de arritmia; faixa
mínimaa de freqüência cardíaca: de 15 a 350 bpm; Detecção e rejeição de marca-passo;
ma
Proteção contra
descarga
rga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos;
• Freqüê
üência Respiratória: faixa mínima de freqüência respiratória: O a 100
00 rpm para adultos e O a 140 para
neonatal
tal, e apresentação de curva de respiração;
• Pressão
são Não Invasiva: Modos manual e automático; intervalo mínimo do
o modo
m
automáti
ático programável entre 5 minutos a 6 horas, faixa mínima de pressão
ão sistólica: 40 a 250 mmHg; faixa
mínimaa de pressão diastólica: 10 a 240 mmHg; faixa mínima de pressão arterial
art
média: 25 a 250 mmHg;
válvula
la dde pressão excessiva;
• Oximeetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa perfusão
p
ou com movimentação. O
equipam
amento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de med
edição de oximetria: Masimo,
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Neilcor,
r, GE-Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; Faixa mínima de saturação dee Sp02:
S
1 a 100%; faixa mínima de
freqüênc
ncia de pulso: 30 a 300 bpm;
Apresen
entação da curva de pletismografia e barra de pulso; Para pacientes neonatais
ne
a precisão de medição de
Sp02 de
deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100%;
• Tempe
peratura: 2 canais de monitorização de temperatura; faixa mínima dee temperatura:
t
O a 45°C;
• Aprese
sentação dos dados em forma de gráficos e tabelas de tendências e possibilidade
po
de configurar a
apresent
ntação das informações na tela, como: tela divida entre gráfico, ondas
das, valores numéricos e números
grandes
es entre outras;
• Tendên
ências de no mínimo 96 horas;
• Cálculo
ulo de medicamentos;
• Devee possuir:
p
• Alarme
mes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximoss e mínimos) programáveis pelo
operador
dor;
• Alarme
mes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros);
s);
• Prepara
arado para conexão em rede por porta RJ45 para acesso à central dee monitorização;
m
• Possibi
ibilidade de conexão por rede sem fio / wireless:
• Entrad
ada USB para transferência de dados;
• Alimen
entação bivolt automática e bateria interna recarregável pelo próprio
io monitor com autonomia de no
mínimoo 6 horas.
• Peso m
máximo de 6 kg e alça integrada para transporte.
• Proteçã
eção contra entrada de água com grau mínimo IPX1;
• Devem
em ser fornecidos os seguintes acessórios:
• 02 cabo
abos de ECG de 5 vias para uso adulto / pediátrico e 01 cabo de ECG
G de 3
vias para
ara uso neonatal (cabo tronco mais rabichos)
• 01 cabo
abo tronco para oximetia, 02 Sensores permanentes tipo clip para adul
dultos, 02
Sensores
res pediátricos permanentes
• 01 man
angueira de conexão de PNI; manguitos livres de látex, laváveis, com
om
braçadei
deiras de nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, adulto, obeso, ped
ediátrico e neonatal tamanhos 2 e 4
• 01 Sen
ensor de temperatura de pele permanente adulto/pediátrico, e 01 senso
nsor permanente neonatal;
• 01 Sen
ensor de temperatura esofágico permanente adulto/pediátrico;
• 01 Cab
abo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos
• 01 Bate
ateria de lítio selada, recarregável
• 01 Cab
abo de aterramento
• 01 Man
anual de Operação
• Garant
ntia de dois anos contra defeitos de fabricação para o equipamento e de
d seis meses para os acessórios;
• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná.
• Manua
ual do usuário em língua portuguesa.
• Certific
ificação: registro na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabrica
icação, certificado de INMETRO
atendend
endo as exigências NBR IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-27 para moni
nitor, e carta de autorização do
Fabrican
ante.
VENTIL
ILADOR PULMONAR PARA SALA DE EMERGÊNCIA, ADU
ULTO,
PEDIÁT
ÁTRICO E NEONATAL
Descriçã
ição básica
• Ventila
ilador eletrônico, microprocessado, para uso em sala de emergência ou
o terapia intensiva, para pacientes
neonatai
tais, a partir de 500g, pediátricos e adultos até ao menos 110 kg.
Especific
ificações técnicas mínimas
Modoss de
d ventilação mínimos
• Ventila
ilação por Volume Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão de
Suporte
te — PSV);
• Ventila
ilação por Pressão Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressão
P
de
Suporte
te — PSV);
• Ventila
ilação por Pressão Regulada, com Volume Controlado — PRVC;
• Ventila
ilação Não Invasiva - MV;
• CPAP;
P;
Aliment
ntação elétrica / pneumática:
• Elétrica
rica, bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz;
• Bateria
ria de emergência recarregável, com autonomia mínima de 2 horas;
• Alimen
entação pneumática com pressão de entrada de ar e oxigênio na faixa
xa mínima de
250 kPa
Pa até 600 kPa (2,5 bar até 6 bar);
Parâmetr
etros — todos os parâmetros devem abranger ao menos as seguintess faixas
f
mínimas de operação, com
possibili
ilidade de ajuste pelo operador:
• Volume
me corrente ou volume alvo: 2 a 2000 ml;
• Frequê
uência respiratória: 5 a 150 rpm;
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• Pressão
são controlada: 5 a 70 cm H2O;
• Pressão
são de suporte: 5 a 60 cm H2O;
• PEEP:
P: O a 50 cm H2O;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por fluxo: 0,2 a 21/min;
• Sensibi
ibilidade inspiratória assistida por pressão: -0,25 a -10 cm H2O;
• Fi02:: 21
2 a 100%;
• Tempo
po inspiratório: 0,2 a 5 segundos;
• Pausaa iinspiratória manual (Inspiratory hold): no mínimo 15 segundos
• Pausaa eexpiratória manual (Expiratory hold): no mínimo 15 segundos
• Backup
up de apnéia de 06 a 45 segundos;
• Ajuste
te direto de peso paciente / IBW entre 0,5 a 110 kg, ao menos;
• Memór
ória dos parâmetros ventilatórios ao desligar o equipamento ou em modo
m
standby;
y;
• Nebuli
ulização incorporada ao equipamento sem alteração da Fi02 ajustada;
• Sensor
or de fluxo distal autoclavável para pacientes adultos;
Monitor
toração mínima
• Tela co
colorida com no mínimo 12", touchscreen;
• Curvas
as de pressão X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo;
• Loops
ps pressão X volume e volume X fluxo;
• Aprese
sentação de ao menos três curvas simultaneamente;
• Cálculo
ulo da P 0.1, RSBI, AutoPEEP;
• Valores
res numéricos dos principais parâmetros: Pressão máxima, média, pla
latô; PEEP;
Volumee corrente; volume minuto; frequência respiratória; Fi02; resistência,
ia, complacência.
Indicado
dores visuais
• Equipa
ipamento ligado na rede elétrica;
• Bateria
ria de emergência em uso;
• Alarme
me sonoro silenciado temporariamente.
Alarmes
es audiovisuais mínimos
• Apnéia
éia;
• Alta pr
pressão nas vias aéreas;
• Alta fre
frequência;
• Alta pr
pressão inspiratória;
• Volume
me minuto;
• Falta dde alimentação elétrica;
• Baixaa ppressão / desconexão do sistema respiratório;
• Bateria
ria de emergência com baixa carga.
Acessóri
órios
• Circuit
uito paciente completo com traquéias em silicone lisas internamente,
autoclav
laváveis;
• Devem
em ser fornecidos 04 (quatro) circuitos paciente completos para adulto
lto e 04
(quatro)
o) circuitos paciente completos pediátricos;
• Umidif
dificador aquecido / jarra térmica;
• Mangu
gueiras e conexão para gases padrão ABNT;
• Caboo de
d força para conexão do equipamento à rede elétrica: fase/neutro/te
/terra, padrão
ABNT;
• Base móvel
m
/ pedestal com rodízios;
• Braçoo articulado;
a
• Todoss oos acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamen
ento;
• Manua
ual técnico completo com diagramas esquemáticos eletrônicos e pneu
eumáticos;
• Manua
ual de operação em português;
Normati
atização
• Deverá
erá ser apresentado Certificado de Registro e aprovação no Ministério
rio da Saúde /
ANVISA
SA;
• Deverã
erão ser apresentados os seguintes Certificados de Conformidade:
• IEC 60
60601-1: Equipamento eletromédico: prescrições gerais para seguranç
ança;
• IEC 60
60601-1-2: Equipamento eletromédico — parte 1: Regras gerais de segurança;
se
• IEC 60
6060-2-12: Requisitos específicos de segurança de ventiladores pulmo
lmonares —
Ventilad
adores de cuidados críticos;
• A descl
sclassificação será baseada no manual que se encontra na Anvisa, con
onforme RDC
185
• Em cas
caso de dúvida, será pedida uma amostra do ventilador para verificarr o perfeito
funciona
namento;
• Garant
ntia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipam
amento;
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• Assistê
stência técnica no Estado do Paraná;
ELETR
ROCARDIÓGRAFO DIGITAL
Descriçã
ição básica
Aparelho
lho médico-hospitalar para avaliação elétrica da atividade cardíaca (potenciais
(po
elétricos) e da sua
conduçã
ção, registrada em gráficos.
Especific
ificações técnicas mínimas
Destinad
ado ao uso com computadores portáteis ou de mesa;
Executar
tar a aquisição simultânea de 12 derivações;
Imprimir
mir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC comp
patível com
Window
ows XP, Vista, Windows 7 ou superior, preto e branco ou colorido;
Possuir
ir banco
b
de dados dos pacientes e exames realizados;
Conexão
ão do módulo ao computador deve ser do tipo USB;
A impres
ressão do ECG deve ser feita em impressoras convencionais durante
te oou após o exame;
Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio;
Deve acompanhar
aco
programa (software) que possibilite Monitorização do ECG
EC em tempo real;
Leituraa do
d ECG em tempo real;
Medidas
as rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos;
Impressã
ssão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos;
Program
ama de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser insta
stalado sem custo adicional nos PC'
s de outr
utros profissionais, para troca de informações elaudos;
O progra
grama deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computad
tador com a identificação do
paciente
te e a data do exame.
Deve ser possível ainda enviar os laudos pela intemet para serem analisados
os à distância;
O softwa
tware deve ser compatível com as versões do: WINDOWS-XP /WIND
DOWS Vista/WINDOWS 7 ou
superior
ior;
Funcion
onar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.
Salvame
mento dos exames em padrões compatíveis com a internet, exportação
ão dos arquivos no padrão XML
aberto e em formato imagem (bitmap BMP).
Filtross digitais:
d
60 Hz, variação da linha de base e muscular
Possibili
ilidade de exportação de eletros completos no formato de figuras, que
ue podem ser agregadas a outros
software
ares (p. ex: Word, Powerpoint, softwares de consultório que importem
m);
• Proteçã
eção contra descarga de desfibriladores;
• Devee possuir
p
ganhos selecionáveis entre 5mm/mV, 10nun/mV e 20mm/mV
mV.
• Velocid
cidade de 25mm/s ou 50 mm/s.
• Devee permitir
p
a realização das mais importantes medidas no ECG:
Amplitu
itude de P;
Duração
ão de P; e QT
Segment
ento de ST; PR; QTC;
Amplitu
itude de R; R-P; QRS.
• Possuir
uir cabo USB / extensão ativa USB de no mínimo 5 m
• Acessó
sórios:
Cabo de ECG de 10 vias;
04 eletro
trodos tipo clip adulto;
06 eletro
trodos precordiais adulto;
cabo US
SB de no mínimo 5 m;
• Manua
ual de operação em português
• Atende
der a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA
• Deverá
erá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no ministér
tério da saúde e
certifica
cado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido pelaa ANVISA.
A
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa.
OXIME
ETRO DE PULSO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Aparelh
relho eletrônico portátil microprocessado para monitorização contínua
ua da saturação de oxigênio no
sanguee e a freqüência de pulso periférico de adultos, pediátricos e neonatais
ais, não invasivo.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Devee operar
o
por espectrometria com display LCD ou LED de grande visib
sibilidade tanto a luz do dia como
ambiente
nte noturno
• Possuir
uir teclado de membrana de toque sensível e fácil operação, para usoo em ambulâncias.
• Devee ser
s compacto, resistente (display resistente a impactos) para uso pré
ré-hospitalar
• Alimen
entação elétrica mediante bateria recarregável com autonomia de no
o mínimo
m
24 horas, com base
carregad
adora (com alimentação bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA
• Memór
ória interna de armazenamento de dados de saturação e pulso de pelo
elo menos 10 minutos
• Devee possuir
p
alarmes sonoros e visuais ajustáveis para alta e baixa Sp02,, alta
a e baixa freqüência de pulso e
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baixa perfusão.
pe
• Faixaa dde medida e apresentação digital de valores para Sp02 (faixa mínim
ima de O a
100%),
), frequência
f
cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 ppm), e intensidadee dde pulso
(bargraf)
af).
• Para pa
pacientes neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máxim
ximo de 3% na faixa de 70% a
100%;
• Permiti
itir o uso de sensor digital para paciente adulto, pediátrico e neonatal
tal.
• Possuir
uir alto desempenho e confiabilidade quando operado com pacientess de
d baixa perfusão, pacientes de
pele escu
scura e paciente prematuros.
• Devee vir
v acompanhado dos seguintes acessórios: 02 (dois) sensores de oxi
ximetria permanentes (tipo clip)
adulto,, 01
0 (um) sensor de oximetria permanente infantil, 01
(um) sen
sensor de oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual de operaç
ação.
• Certific
ificação mínima IPX2 (resistência a água);
• Devee ter
te certificado de registro no MS.
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
ASPIRA
ADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento médico-hospitalar utilizado em ambiente pré-hospitalar para
ara aspiração de secreções e
líquidos.
os.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Aparelh
relho elétrico, portátil, com peso máximo de 5 Kg e com frasco coleto
tor com material plástico rígido e
autoclav
lavável, silencioso e de fácil manuseio
• Sistem
ma de acionamento por interruptor.
• Tensão
ão de alimentação 127/220 VAC ou sistema bivolt automático de tens
nsão, com bateria recarregável
internaa com
c
autonomia mínima de 40 min em uso, com tempo de recarga inferior
in
a 18 hs.
• aspiraç
ração livre de no mínimo 18 L/min
• frascoo inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga
• capacid
cidade mínima de reservatório de 0,8 litro.
• Tampa
pa do frasco com vedação hermética e autoclavável.
• Pressão
são de aspiração variável mínima entre O e 500 mmHg
• Possuir
uir Vacuômetro de O a 600 mmHg
• Gabine
inete resistente à corrosão
• Filtroo dde ar.
• Proteçã
eção contra extravasamento ou com limitador de nível.
• Indicad
cador luminoso de carga
• Garant
ntia contra defeitos de fabricação
• Mangu
gueira de silicone com comprimento mínimo de 1,50 m
• Deverá
erá conter uma sonda de aspiração rígida
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da
Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emi
mitido pela
ANVISA
SA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa. Manual de
Manuten
tenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa.
A
• Garant
ntia na mínima de 01 ano.

ULTRAS
ASSOM PORTÁTIL
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento portátil, destinado a aplicações de diagnóstico e procedimen
entos de Urgência
Especific
ificações técnicas mínimas
• Equipa
ipamento portátil, capaz de realizar, no mínimo, os seguintes examess de
d imagem: geral (adulto e
pediátric
trico), abdominais, cardíacas (adulto e pediátrico), obstétricas, pequen
enas partes e superficiais,
vascular
lares (com Doppler colorido), neurorradiologia (adulto e pediátrico),
), procedimentos
p
intervencionistas;
• Com visualização
v
nos modos: B (Brilho); M (Movimento), Doppler pulsad
sado / contínuo / colorido e
espectra
tral; Power Doppler; Doppler Transcraniano; Cineloop, com no mínim
imo 200 quadros; Duplex; Imagem
harmôni
nica tecidual; 2D (com no mínimo 256 níveis de cinza);
• Devee possuir
p
preset para Ecocardiografia;
• Com capacidade
ca
de realizar zoom, ajuste de ganho e profundidade, cálculo
ulos e páginas de resultados
completo
letos para exames obstétricos, cardiológicos e vasculares;
• Com aplicativo
ap
que possibilite procedimentos de análise vascular e módul
ulo de ECG integrado;
• Taxa de quadros (Frame Rate) igual ou maior a 250 quadros/segundo, prof
rofundidade de penetração maior ou
igual a 330 cm; 24 cm
• Monito
itor de vídeo LCD colorido de alta resolução, integrado ao sistema,, co
com diagonal maior ou igual a 10";
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7"
• Consol
sole de comando com teclado alfanumérico, manuseio do cursor porr trackball,
tr
touch pad ou similar,
com ilum
luminação;
• Devee realizar
r
aquisição, armazenamento interno igual ou maior a 8 GByte
ytes em memória e/ou disco rígido,
revisão
o e transferência digital de imagens; aquisição estática (fotos) e dinâm
âmica (clipes de 60 segundos ou
mais) de imagens;
• Conect
ectividade: Interface de Rede Ethernet (Fast Ethernet, com protocolo
o TCP/IP
T
- LAN 10/100); Porta
USB par
para conexão de dispositivos externos de armazenamento
(disco rígido
rí
ou memória); conexão para vídeo printer;
• Conexã
exão ativa para no mínimo um transdutor. Deve permitir a troca de transdutores
tra
sem necessidade de
desligar
ar o equipamento;
• Possibi
ibilidade de atualizações futuras para outras funções; deve ter possibil
bilidade de acoplagem futura de
transduto
utor transesofágico;
• Peso m
máximo de 5kg 7 kg (com a bateria instalada e transdutor acoplado),
o), portátil, robusto e resistente a
impactos
tos; Dimensões aproximadas: 8 X 35 X 30 cm (A x L x P).
• Fornec
ecimento de todos os softwares, cabos, conexões, acessórios indispen
ensáveis ao funcionamento
solicitad
ado;
• Atualiz
lizações dos softwares que fazem parte deste descritivo técnico sem custo
c
dentro do período da
garantia
tia integral de 12 meses do equipamento.
• Bateria
ria recarregável, com autonomia de no mínimo 2 horas; operação em
m rede elétrica com sistema de
seleçãoo manual
m
ou automático de Tensão, com operação na faixa entre
127 e 220
22 Volts. O equipamento deverá possuir aterramento através do cabo
bo de alimentação, sem alteração
das carac
racterísticas originais do equipamento ou produto;
• Acessó
sórios mínimos que devem acompanhar o equipamento:
Bolsa/m
/mochila para transporte.
Transdut
dutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga, com freqüências
ias intermediárias, selecionáveis e
em núme
mero suficiente para cobrir a faixa mínima de frequência conforme as características abaixo:
b.1) Tran
ransdutor Convexo que cubra a faixa mínima de frequência de 2 a 5
MHz (inclusive);
(in
b.2) Tran
ransdutor Linear que cubra a faixa mínima de frequência de 6 a 13 MHz
MH
(inclusiv
sive)
Deve po
possuir 5 (cinco anos de garantia) para equipamento e todos os transdu
sdutores.
Registro
tro na ANVISA;
Deveráá sser realizado treinamento para a utilização do equipamento nas unid
idades assistenciais em que for
instalado
do.

HOSPITAIS DE
REFERÊNCIA

HOSPITAIS DE
REFERÊNCIA

CARRO
O DE EMERGÊNCIA
Descriçã
ição básica
• Equipa
ipamento médico-hospitalar para acomodação de todos os medicamen
entos e equipamentos necessários
para aten
tendimento a um caso de parada cardiorrespiratória.
Especific
ificações técnicas mínimas
• Fabrica
icado com chapas metálicas ou poliuretano injetado, montado em estr
strutura reforçada sobre rodízios
giratório
rios de no mínimo 5"sendo 2 deles com trava;
• Parach
choque de borracha em toda volta
• Mínim
imo de 3 gavetas: uma com mínimo de 20 divisões para medicamento
tos, duas para uso geral e um
compart
artimento fechado com porta basculante;
• Sistem
ma de lacre único para todas as gavetas;
• Suporte
rte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor;
• Mesaa ssuperior com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra
ou para acomodação de
eletrocar
cardiógrafo ou monitor;
• Tábuaa acrílica para massagem cardíaca,
• Suporte
rte para cilindro de oxigênio
• Suporte
rte de soro;
• Suporte
rte com fluxômetro e umidificador
• Extens
nsão com 4 tomadas, cabo aproximado de 2,5 m
• Deverá
erá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Minist
istério da Saúde e
Certifica
icado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela
ela ANVISA.
• O Catá
atálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa.
sa.
VIDEOL
OLAPAROSCÓPIO
Descriçã
ição básica
Equipam
amento médico-hospitalar utilizado em técnica cirúrgica minimamen
ente invasiva.
Especifi
ificações técnicas mínimas
1 (um)) Endoscópio
E
Rígido Autoclavável, de Foro Oblíqua de 30°, com Siste
istema de Lentes - de Bastão,
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HOSPITAIS DE
REFERÊNCIA

Transmi
missão de Luz por Fibra Ótica Incorporada, Ocular Grande Angular,, com
c
Diâmetro de lOmm e
Comprim
rimento de Aproximadamente 31cm, 1 (um) Cabo de Condução de Luz
Lu por Fibra Ótica de no Mínimo
2 Metros
ros com Adaptadores Necessários Para a Conexão com a Fonte de Luz
uz, 1 (uma) Fonte de Luz Xenon de
no Mínim
nimo 300 Watts ou Luz de LED, que Permita que suas Definições dee S
Saída de Luz Sejam Totalmente
Controlá
oláveis a Partir da Cabeça da Câmera, com Sistema de Trava para Enc
ncaixe do Cabo de Fibra Ótica e
Contado
dor de Horas com Indicador de Fim de Vida Útil da Lâmpada, Alimen
entação 110/220V/ 60Hz, 1 (um)
Insuflad
ador de CO2, Grau Médico, Microprocessado para Controles das Funç
unções, Sistema de Autocorreção de
Parâmetr
etros de Pressão e de Fluxo, Alarmes Sonoro e Visual, Capacidade de Aquecimento de Gás, Variação
do Fluxo
xo de Gás na Faixa Aproximada de O a 30 Litros por Minuto, Indicad
cador das Funções no Monitor,
Limitee dde Pressão de Até 30mm/hg, Pressão de Saída Máxima de no Mínim
imo 30mmhg, Pressão Máxima do
Gás Forn
ornecido de 65BAR / 950psi, Sistema de Ventilação com Ajuste Autom
tomático, Display da Pressão com
Informaç
ação Desejada, Display com Informação do Fluxo de Gás Desejado,
o, Indicador do Consumo de Gás,
Indicado
dor do Fornecimento de Gás, Indicador do Fluxo de Gás e Indicadorr da
d Pressão Atual, Tensão de
Aliment
ntação 127/220 V — 60Hz (bivolt automático), Câmera Digital de Alta
Al Definição para Procedimentos
de Video
eolaparoscopia com Escaneamento Progressivo de Linhas Pares e ímp
ímpares, Acima de 1100 Linhas
Verticais
ais, Função Autoshutter, Zoom,
Resoluçã
ução de 1.920 x 1.080p, Saídas de Vídeo Analógicas (Video Composto
sto, S-Vídeo, RGBHV) e Digitais
(DVI, DVI-I
D
e/ou HD-SDI), Cabeça de Câmera Independente, Acoplada Através
Atr
de Cabeamento de no
Mínimoo 2 Metros, que Permita Controlar Diferentes Funções, Tais como Zoom,
Zo
White Balance e
Luminos
osidade, Iluminação de
Captura
ra Menor que 3 lux, Monitor de LCD com no Mínimo de 23 Polegada
das, Grau Médico, Padrão 4:3 e
16:9 com
om Resolução de 1920x1200, Ângulo de Visão de Aproximadamente
te 180°, Compatível com Imagens
em Alta
ta Definição, com Entradas de
Vídeo A
Analógicas e Digitais, com Controles de Contraste, Fase, Cor, Brilho
ho e Nitidez, Sendo o Controle de
Cores In
Independentes (RGB), com Saídas Para Sinais de Vídeo Composto,, RGBHV,
R
S-Vídeo e DVI, Tensão
de Alime
mentação 127/220V — 60Hz (bivolt automático).
CARAC
CTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estante com Rodízios para Acomoda
dar e Fixar Todo o Conjunto de
Videocir
cirurgia, Deverá Incluir Instalação e Acessórios Para o Perfeito Funcio
cionamento do Equipamento
Incluind
ndo Cabos e Conexões, Um Manual Operacional em Português, Deve
verá ser Fornecido sem Ônus
Treinam
mento Para a Equipe Operacional
Conform
rme a Necessidade da Instituição que Receberá o Equipamento em Pelo
Pe Menos Dois Turnos, Um
Manual
al Técnico Completo Contendo Diagramas Esquemáticos Eletrônicos
os e Pneumáticos, Treinamento
Técnico
co Para a Equipe de Engenharia Clínica.
UNID.. DE
D MEDIDA: Unitário.
APAREL
ELHO DE ANESTESIA
Descriçã
ição básica
Equipam
amento médico-hospitalar utilizado em técnica cirúrgica minimament
nte invasiva.
Especific
ificações técnicas mínimas
Sistemaa de anestesia: Aparelho de anestesia completo para ventilação de pacientes
pac
neonatais, pediátricos e
adultos,
s, com as seguintes características mínimas• com ventilador eletrônico
ico microprocessado controlado por
pistão el
eletrônico ou fole ascendente acionado por 02 ou Ar comprimido, ou refletor de volume ou turbina,
com tela
ela de 12" colorida, vaporizadores calibrados, filtro valvular e circuito
ito ventilatório
passível
el de esterilização e livres de látex, móvel em polímero de alto impac
acto injetado ou aço inoxidável com
bandeja
ja de trabalho, gaveteiro e suporte para monitor.
Móvel:
l: Que
Q possua filtro valvular adequado a ergonomia operacional em ve
ventilação manual e segurança
contra desconexões
de
e vazamentos, com bandeja de trabalho. Deve ser constr
struído em estrutura de polímero de
alto imppacto ou aço inoxidável para maior conservação em ambiente cirúrgi
rgico e bandeja superior para
sustentaç
tação de monitores e bombas de infusão. Deve possuir acoplamentoo simultâneo
s
para dois
vaporiza
izadores calibrados, sendo que o sistema deva continuar ventilando o ppaciente mesmo sem os
vaporiza
izadores, não necessitando de nenhum tipo de acoplamento externo,, rotâmetro
ro
de gases e acoplamento
em braço
aço ou suporte lateral móvel para sustentação do ventilador e/ou moni
nitor integrado. O equipamento não
deve per
ermitir a combinação entre sistemas de vaporizadores calibrados e universais
un
na mesma máquina para
maior se
segurança do paciente. Deve possuir manômetro para visualização da pressão de rede dos gases (02, ar
comprim
rimido e N20).
• Rotâme
metro de gases: Deve possuir fluxômetros com indicação digital para
ra oxigênio, ar comprimido e óxido
nitrosoo ccom faixas de medição aproximada de desligado a 10
1/min.. Deve
D
possuir dispositivo que impossibilite mistura hipóxica e alarme
me para falha de fornecimento dos
gases,, Ve
Ventilador Eletrônico: deve ser ciclado por servo controle de fluxo e controlado a volume e a pressão
(depende
ndendo do modo que está sendo utilizado): Ventilação controlada a volume.
vo
Ventilação controlada a
pressão.
o.
Ventilaç
ação mandatória sincronizada a volume. Ventilação mandatória sincro
cronizada a pressão. Ventilação
manual.
al. Pressão de suporte. Medidas de 02 através de sensor de oxigênio interno
in
ao aparelho; Monitor de
ventilaçã
ação integrado (volume minuto, volume corrente, frequência respirató
atória, pressão média e pressão
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máxima)
a). Deve apresentar em tela a curva de pressão e fluxo das vias aéreas
eas. Volume Corrente na faixa
aproxim
imada de 20 a no mínimo 1.400 ml. Freqüência (rpm) na faixa aproxim
ximada de 4 a no mínimo 60. Pausa
inspirató
atória na faixa aproximada de 0-30% Ti ou superior.
Pico dee ppressão de no mínimo 50 cm H2O. PEEP eletrônico na faixa aproxi
ximada de 4 a no mínimo 20 cm
H2O. Ox
Oxigênio "Fush Lock ". Compensação automática de gases frescos.. Compensação
C
automática de
perdass e vazamentos. Compensação automática da complacência do circuito
ito respiratório. Sensores de fluxo
universa
rsais que atendam pacientes adultos, pediátricos e neonatais sem a nec
ecessidade de troca nos ramos
inspirató
atório e expiratório integrados ao filtro valvular. Sistema anti-poluição
ão passivo para conexão em rede
de vácuo
uo. Fonte de energia elétrica e fonte de energia pneumática separadas
as; Deve possibilitar a ventilação
na ausên
ência do vaporizador conectado ao aparelho, sem a necessidade do us
uso de adaptadores; PEEP
eletrônic
nico / relação_ invertida / ampla capacidade inspiratória; Saída extern
rna de gases e halogenados para
ventilaçã
ação assistida em sistema aberto; Deve possuir bateria interna recarreg
regável com autonomia mínima de
30 minu
nutos, Filtro Valvular: Deve possuir jarra de absorção de CO2 de no m
mínimo 700g e autoclavavel; de
fácil rep
eposição por mecanismo de engate rápido sem sistema de rosca paraa não
n ocasionar fugas durante a
troca da cal sodada com o equipamento em uso. Deve ter válvula de alívio
o de
d pressão;
Válvula
la APL na faixa aproximada de 5 a no mínimo 60 cm H2O. Deve poss
ossuir dispositivo antipoluição
incorpor
orado; Deve possuir válvulas contra sobre pressão e anti asfixia incor
orporadas. Vaporizador: Deve
acompan
anhar dois vaporizadores calibrados, um para Isoflurano e um para sevoflurano
se
com capacidade total
de no mínimo
mí
250 ml de anestésico volátil. Deve possibilitar fácil reabastec
tecimento; Deve atender uma faixa
de fluxoo de no mínimo 300 ml/min a 10 1/min; Deve possibilitar teste eletrô
trônico inicial automático no ligar
da máqu
quina sem a necessidade de intervenção do usuário e corte no fornecim
cimento de gases quando desligada
a chavee geral do equipamento. Monitor multiparamétrico acoplado ao Sistem
tema de anestesia: monitor
multipar
aramétrico para a verificação dos sinais vitais com as seguintes carac
acterísticas mínimas: bateria
recarreg
egável; display mínimo de 10" colorido com 6 formas de onda, conex
exão de cabos pacientes deve ser de
fácil ace
cesso. O sistema de alarmes deve ser interpretativos, sonoros e visuai
ais para todos os parâmetros, deve
apresent
ntar rejeição de pulso de marca-passo, proteção contra descarga de desfibrilador
de
e interferência de
bisturi,
i, ccom bateria interna de back-up que deve ter autonomia mínima dee 30
3 min. Deve possuir software
dedicado
ado a anestesia totalmente em português, Os parâmetros exigidos pode
dem estar inseridos no monitor ou
na máqu
quina de anestesia. Parâmetros mínimos apresentados: ECG: 5 canais
is de ECG, I / II / III / aVL / aVF /
aVR / V, medidas simultâneas de 2 diferentes canais. Análise continua do segmento
se
ST. Modo de medida
automáti
ática ou manual do segmentos ST. Proteção para precisão de onda de ECG. Medidas de Respiração por
métodoo dde Impedância. Oxímetro de Pulso: Diagnóstico de onda plestimogr
gráfica; Tecnologia Nellcor
Oximax,
ax, Masimo ou GE Trusignal; Apresentação curva pletismográfica e vvalor; Escala de 1 a 100% de
Sp02; Alarmes
Al
audiovisual ajustável para alta e baixa Sp02; Acompanhar sensores
se
adulto, pediátrico e
neonatal
tal. Temperatura: No mínimo um canal de temperatura — T 1 . Faixaa de medida aproximada de 10 a 45
°C. Unid
nidade de Medidas: °C. Pressão Não Invasiva: Medidas de pressão manual,
ma
contínua por 5 min e
automáti
ática em intervalos de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 e 60 min. através do métod
todo oscilométrico de pressões
Sistólica
ica — Diastólica — Média. Possuir prevenção de excesso de insuflaçã
ação e prolongada insuflação.
Escala de
d 20 à 260 mmhg; Alarmes visuais e sonoros para pressão sistólica,
ca, diastólica ou média; Permitir uso
de braça
çadeiras para todos os tamanhos inclusive obeso grande. Pressão Inva
vasiva: 02 canais de pressão
invasiva
va, leitura com alarme de — 40 a 260 mm Hg. Alarmes: audiovisuall ajustável
a
para alta e baixa pressão
arterial,
l, CO2: Deve ser apresentado pelo método Sidstream, 0-10% / 0-70 mm
m Hg, curva de EtCO2 e medida
da fração
ção inspirada de CO2. Medida de N2O, 02, Fi02 e Halogenados: Deve
eve possibilitar a medida de N2O,
02, Fi02
02. Deve possibilitar a análise e identificação dos cinco
agentes
es anestésicos
a
— halotano, isoflurano, enflurano, servoflurano e desflu
flurano,
também
m deve apresentar os valores de concentração alveolar mínima. Monit
nitoração do
índice bispectral
bi
(através de módulo externo no Monitor ou na Máquina de Anestesia ou outro equipamento
que reali
alize esta monitorização), Deve acompanhar os seguintes acessórioss para
p o conjunto completo: 02 cabo
de força
ça tri-polar; 01 cabo paciente de 5 vias para ECG (cabo tronco mais
ais rabichos); 01 sensor permanente
de oxime
imetria tipo
clip adul
dulto; 01 sensor permanente de oximetria pediátrico; 01 sensor perman
anente de
oximetri
tria neonatal; 01 cabo de extensão para sensores de oximetria; 01 braç
raçadeira para PNI adulto obeso
Látex Fr
Free; 01 braçadeira para PNI adulto Látex Free; 01 braçadeira para PN
PNI pediátrica Látex Free; 01
braçadei
deira para PNI neonatal Látex
Free; 01 mangueira para braçadeira de PNI Látex Free; 02 cabos para Pressã
ssão
Invasiva
va; 01 kit para capnografia (canula, linha de amostra e filtro); 01 sens
nsor de temperatura; 25 unidades de
Sensorr Descartável
D
para Monitoração do índice
bispectra
tral; 02 circuitos (traquéias) para paciente em silicone autoclavável para
pa paciente adulto; 02 circuitos
(traquéia
éias) para paciente em silicone autoclavável para paciente neo-natal;
l; 02
0 Y para circuito adulto
autoclav
lavável; 02 Y para circuito neo-natal autoclavável; 01 mangueira para
ra 02 com 3 metros de
comprim
rimento; 01mangueira para ar comprimido com 3 metros de comprime
mento; 01 mangueira para
N20 com
om 3 metros de comprimento; 01 Válvula de parede com regulagem e manômetro para 02; 01 Válvula
de pared
ede com regulagem e manômetro para ar comprimido; 01 Válvula de cilindro com regulagem e
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manôme
metro para N20; 01 balão de 2 litros; 01 balão de 1 litro.
• CARA
ACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 01 manual do usuário em portuguê
uês;
Treinam
mento operacional; 01 manual técnico completo contendo diagramas
as esquemáticos eletrônicos e
pneumát
áticos; Garantia de dois (1) ano para o equipamento e acessórios eletr
letrônicos contra defeitos de
fabricaçã
ação; Deve ser equipado com todos os acessórios para o perfeito funci
ncionamento dos parâmetros
solicitad
ados.

Mu
de São José dos Pinhais, após o repasse
re
municipal do
Artigo 3°. A Prefeitura Municipal
recurso financeiro para a consecução do constante no objeto do Art
rtigo 2º pela SESA,
compromete-se em:
I.

Ter Fundo Municip
cipal de Saúde e Conselho Municipal de Saú
aúde instituído e em

funcionamento;
II.

Ter Plano Municipa
ipal de Saúde vigente e aprovado pelo Cons
nselho Municipal de

Saúde;
III.

Adotar Medidas par
ara implantação integral de todos os componen
entes da Rede Paraná

Urgência em seu território,
io, conforme estabelecido no Plano de Ação Regional
Re
de Urgência
e Emergência, visando a melhoria
m
do acesso da população às Unidad
ades da Rede Paraná
Urgência, mantendo equipe
pes e as condições de ambiência para a realizaç
ação das ações;
IV.

Manter atualizados
os os dados dos serviços de urgência no Sistema
Si
de Cadastro

Nacional de Estabeleciment
entos de Saúde — SCNES;
V.

Manter as condições
es de funcionamento normais dos equipamento
ntos adquiridos;

VI.

Custear sua manuten
tenção e utilizá-los exclusivamente para os usuá
suários do SUS.

VII.

Incluir as cláusulas
las anti-fraude e anticorrupção, conforme An
Anexo da Resolução

SESA 329/2015, ou ato que
ue a venha substituir, em todos os editais de pprocessos licitatórios
e nos contratos referentes
es a aquisição dos bens de que trata o Incen
entivo Financeiro de
Investimento para Aquisiçã
ção de Equipamentos de Urgência e Emergênci
cia.
Parágrafo Único. A respei
eito das práticas de anticorrupção, a Prefeitura
ura Municipal de São
José dos Pinhais comprome
mete-se em:
I.

Observar e fazer observar,
ob
em toda gestão do Sistema Municipa
ipal de Saúde, o mais

alto padrão de ética, dura
urante todo o processo de execução dos rec
ecursos do incentivo
evitando práticas corruptas
as e fraudulentas;
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II.

Impor sanções sobre
bre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na

forma da Lei, indefinidam
amente ou por prazo determinado, para a outorga
ou
de contratos
financiados pela gestão muunicipal se, em qualquer momento, constatar
tar o envolvimento da
empresa ou pessoa física,
a, diretamente ou por meio de um agente, em
m práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coe
oercitivas ou obstrutivas ao participar de licita
itação ou da execução
de contratos financiados com
c
recursos repassados pela SESA. Paraa oos propósitos deste
inciso, definem-se as seguin
uintes práticas:
a)

Prática corrupta: oferecer,
ofe
dar, receber ou solicitar, direta ou indi
diretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de
d influenciar a ação de servidor público no
o desempenho
d
de suas
atividades;
b)

Prática fraudulenta:
a: a falsificação ou omissão de fatos, com o obj
bjetivo de influenciar

a execução dos recursos;
c)

Prática colusiva:: esquematizar
e
ou estabelecer um acordo entre
e
dois ou mais

licitantes, com ou sem o conhecimento
co
de representantes ou prepostos
tos do órgão licitador,
visando estabelecer preçoss em
e níveis artificiais e não competitivos;
d)

Prática coercitiva:: causar
c
dano ou ameaçar causar dano, diretaa ou
o indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade
de, visando influenciar sua participação em um
m processo licitatório
ou afetar a execução de um
m contrato;
Prática obstrutiva: destruir
uir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas, aos repr
presentantes da SESA, com o objetivo de impe
pedir materialmente a
fiscalização da execução do recurso.
III.

Concordar e autoriz
rizar a avaliação das despesas efetuadas, man
antendo a disposição

dos órgãos de controle iinterno e externo, todos os documentos,, contas e registros
comprobatórios das despesa
esas efetuadas.
Artigo 4°. Conforme a Res
esolução SESA nº497/2017, o valor destinadoo ao município para a
aquisição de equipamentos
os de urgência e emergência será de R$ 1.700.0
.000,00.
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Parágrafo Único. Caso os
o recursos não sejam suficientes para a cons
nsecução do que trata
o Artigo 1º, a Prefeitura Mu
unicipal de São José dos Pinhais complement
ntará com os recursos
necessários.
Artigo 5º. Prazos. Após o recebimento
r
dos recursos pelo município, a Prefeitura
P
Municipal
de São José dos Pinhais
is terá 360 (trezentos e sessenta) dias par
ara a aquisição dos
equipamentos.
Artigo 6º. Os equipamen
entos adquiridos serão encaminhados serão
o encaminhados para
monitoramento pela SESA,
A, por meio das Regionais de Saúde.
§1. A verificação dos eq
equipamentos adquiridos se dará “in loco”
o” e posteriormente,
encaminhar-se-á à Superint
intendência de Atenção à Saúde, o relatório com
om a relação dos bens
adquiridos com a informaçã
ação em qual Serviço os mesmos foram alocado
dos.
§2. Observações a ponde
derar sobre o monitoramento e avaliaçãoo dos equipamentos
adquiridos:
I.

O Controle Interno/
o/SESA em parceria com o Fundo Estadual de
d Saúde, gestor dos

recursos financeiros destin
tinado a ações e serviços públicos de saúde,
e, poderá a qualquer
momento fazer a verificação
ção "in loco", da aplicação do incentivo.
II.

Caso haja comprov
ovado quaisquer irregularidades, estará o res
esponsável sujeito às

sanções previstas na Lei
Le n° 8.429 de 1992 — Agentes Púb
úblicos Improbidade
Administrativa.
III.

O município const
nstará no relatório anual de gestão a aplic
licação dos recursos

decorrente da presente resol
solução.
desão firmado pelo firmado pela SESA e a Pref
refeitura Municipal de
Artigo 7º. O Termo de Ade
São José dos Pinhais verific
ificará as possibilidades de rescisão em caso de inadimplemento de
quaisquer de suas cláusulas
las.
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