
 

“O Reino do Céus é como um tesouro escondi do no ca mpo. Um homem o encont ra e  o mantém escondido. Cheio de alegria , e l e vai ,  vende todos os seus bens e  compra aquele campo.  

O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preci osas . Quando encont ra  uma pérol a de grande  valor ,  e l e va i ,  vende  todos os seus bens  e compra aquela  pérola” .  
 

ANEXO I 
LISTA DE ITENS 

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 02/2022 – SCMG 

LOTE 01 

ITEM QTD 1 UND 

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos 
e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com 
Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à 
volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para 
pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão 
Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle 
e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume 
corrente de no mínimo entre 10 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 
5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste fluxo para 
Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 0 a no mínimo 60 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no 
mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes 
adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de 
platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com 
monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. 
Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; 
apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via 
aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via 
aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa 
pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, 
falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de 
nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; tgi em vcv e pcv; Tecla para pausa manual inspiratória e 
expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 180 
minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar 
indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com 
rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de 
oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade solicitante. ESPECIFICAR: SIMESPECIFICAÇÃO 
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“O Reino do Céus é como um tesouro escondi do no ca mpo. Um homem o encont ra e  o mantém escondido. Cheio de alegria , e l e vai ,  vende todos os seus bens e  compra aquele campo.  

O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preci osas . Quando encont ra  uma pérol a de grande  valor ,  e l e va i ,  vende  todos os seus bens  e compra aquela  pérola” .  
 

 
 

LOTE 02 

ITEM QTD 8 UND 

Bomba de Infusão: Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral ou 
parenteral, com controle eletrônico programável. Que utilize descartável macrogotas destinados a serem 
utilizados em bombas de infusão universal. Que Possua no mínimo as seguintes programações de infusão: ml/h 
x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por 
volume ou por dose). Vazão de 0,1 a 1200,0 ml/h programável a intervalos de 0,1 ml/h e controle de volume a 
infundir de 0,1 a 9999,9 ml pelo menos. Que possua Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/ml ou 
0,01 a 999,99 μg/ml pelo menos. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 5,0 ml/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 
1200,0 ml/h pelo menos e Volume do Bolus ajustável de 1,0 a 20,0 ml. Que possua pelo menos as seguintes 
funções: titulação, zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do volume do alarme, 
ajuste de contraste do display, ajuste do backlight (luminosidade), memória da última infusão e registro dos 
principais eventos das últimas dez infusões no mínimo. Display com apresentação constante da vazão, volume 
infundido, tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico 
da fonte de alimentação (AC, DC externo ou bateria) e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possua detector 
de ar na linha ultrassônico e sensor de pressão regulável de 20 a 120 kPa pelo menos. Pré-alarmes: fim da 
bateria, fim da dose inicial e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros: alarme de espera, vazão livre, 
funcionamento em KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, 
bateria baixa, bateria crítica e erro de programação. A bomba deverá vir com bateria recarregável de longa vida 
com autonomia de até 5 horas no mínimo, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Peso 
máximo do equipamento 3,0 kg.  
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“O Reino do Céus é como um tesouro escondi do no ca mpo. Um homem o encont ra e  o mantém escondido. Cheio de alegria , e l e vai ,  vende todos os seus bens e  compra aquele campo.  

O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preci osas . Quando encont ra  uma pérol a de grande  valor ,  e l e va i ,  vende  todos os seus bens  e compra aquela  pérola” .  
 

LOTE 03 

ITEM QTD 1 UND 

Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis:  

Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. 
Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no 
mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embaçamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano 
livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória 
interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor 
hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem 
interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 8° C. Sistema de alarme 
sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta 
aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone 
automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das 
temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz 
de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas. 
Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando 
principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências 
necessárias. ESPECIFICAR: SIM 
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