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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 

 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PORTARIA Nº 

3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.048000/1200-01 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Fica retificado o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, 

CONFORME PORTARIA Nº 3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.048000/1200-01, EM ATENDIMENTO AO 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, 

BAIRRO ALVORADA, CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, 

TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 

COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, conforme abaixo descrito: 

1.1.1. Justificamos que as alterações descritivas se deram em resposta à Impugnação da empresa HOSPCOM, em 

relação aos equipamentos acima elencados, visando a lisura e a competitividade no certame, conforme consta na CI nº 

341/2021, da lavra da Sra. Veroni Maria Pansera, diretora do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, solicitando tais 

modificações. 

 

Onde lia-se: 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

3.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ORD EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE VALOR UN VALOR 

TOTAL 

01 APARELHO DE ANESTESIA 

Equipamento microprocessado para atender pacientes 

neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. 

Estrutura em material não oxidante; com prateleira para 

suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com 

rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com 

sistema de autoteste ao ligar o equipamento com 

detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com 

sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a 

neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo 

autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão 

com sistema de segurança para proteger o paciente de 

pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por 

fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo 

menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), 

podendo ser uma única para ar comprimido ou com 

monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar 

comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança 

para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na 

ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate 

rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com 

sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema 

que permite o acoplamento para vaporizadores. Sistema 

de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem 

pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, 

válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de 

entrega de volume, autoclaváveis; Canister para 

armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de 

exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador 

1 129.940,00 129.940,00 
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ORD EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE VALOR UN VALOR 

TOTAL 

eletrônico microprocessado, com display LCD com tela 

colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação 

manual; Ventilação com respiração espontânea sem 

resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume 

e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão 

e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória 

intermitente sincronizada (SIMV). Controles 

Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; 

Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; 

Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; 

Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; 

Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de 

pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias 

aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume 

corrente, volume minuto e fração inspiratória. 

Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna 

com autonomia de pelo menos 30 minutos.  

Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:  

 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho 

adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis.  

 01 balão para ventilação manual adulto. 

 01 balão para ventilação manual infantil.  

 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano e 

Isoflurano;  

 04 sensores de fluxo;  

 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo 

uma para oxigênio, uma para oxido nitroso e 

uma para ar comprimido e demais acessórios 

para o perfeito funcionamento do equipamento.  

 Máscaras faciais adulto e pediátrica – todos os 

números.  

 

24 MONITOR MULTIPARÂMETROS 

Tela TFT LCD colorida de 12.1” tela”; Interface 

selecionável para números grandes, leito a leito, 

cardiorrespiratória, mini tendências; Alça em curva para 

transporte em macas e camas, para fixação evitando 

quedas ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas;  

Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e 

carregando, Bip de QRS e alarme sonoro;  

Display, fonte e processador em bloco único com 

gabinete isolação elétrica; Revisão de Tendências gráficas 

e numéricas tabulares de até 120horas para todos 

parâmetros; Monitorização e exibição de todos 

parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico 

sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia 

com funcionamento em bateria de lítio recarregável com 

duração de pelo menos  8h horas;  prioridade com limites 

máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes 

funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; 

atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de 

todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de 

paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e 

outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros; 

2 17.565,00 35.130,00 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

Comunicação bidirecional com central de monitoramento 

através de rede padrão ou wireless para visualização dos 

monitores; Possui tecla para interrupção temporária de 

alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para 

interrupções segundo a NBR ISO9919; Proteção contra 

descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; 

bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas 

simultâneas com valores alfanuméricos; Sistema de 

autoteste e software em português, exibição de mensagens 

funcionais; Menu ou teclas para configurações3dos 

parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes 

do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, 

silenciar alarme temporário; Possui indicação para 

equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação 

para bateria de emergência com baixa carga, indicação de 

marca-passo; última configuração após ser ligado; 

Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 

60601-1-2- 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 

240vac 50/60hz. ECG e RESPIRAÇÃO Traçado Non-

fade; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 

12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, 

AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de 

Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 

(5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); 

x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 

mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de 

ECG Alarme de eletrodo solto com identificação do 

mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 

Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 

bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito 

de entrada flutuante com pré amplificador com proteção 

para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com 

rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição 

de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos 

de Operação: Diagnóstico, Monitore Cirurgia. Análise de 

ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em 

tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo 

menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 

bigemia, trigeminia, extra sistole, bradicardia, ritmo 

ideoventricular e outras; Armazenamento do sinal de ecg 

dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia 

para uma posterior visualização do sinal de ecg; Método: 

Impedância Torácica (Medição através das derivações: 

RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, 

frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia 

ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada 

Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm 

Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria 

Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor 

da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia 

para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação 

do sinal nellcor; Faixa de Medida: 0 a 100%.Resolução: 

1%. Exatidão: 70 a 100%: ±2%. Faixa de alarme: 0 a 

100%Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. Resolução: 

1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) 

Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 
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0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) 

Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 

Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo 

Automático: intervalo de medição 1a 480 min5Contínuo: 

5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial 

Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial 

Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no 

manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg. Exatidão: 

Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI 

SP10.Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de 

FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 

ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1mmHg Sensibilidade: 5 

(μV/V/mmHg.  

Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 

01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e 

rabichos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SPO²) tipo 

clip  adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor 

oximetria de pulso (SPO²) em y neonatal; 01 manguito 

adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para 

manguito; 01 sensor de temperatura. 

25 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI 

Monitor Multiparamétrico: Tela de no mínimo 12 

polegadas sensível ao toque. No mínimo 12 curvas em 

tela com 8 valores numéricos. Permitir visualização 

(interbed) de ao menos 12 monitores; No mínimo 72 

horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos 

valores. Apresentar “full- disclosure”. Ajustes de limites 

de alarmes para todos os parâmetros; Parâmetros básicos: 

ECG/ respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não 

invasiva), Frequência de Pulso, 2 Canais de Pressão 

Invasiva, Variação de Pressão de Pulso, 2 temperaturas e 

Capnografia EtCO2 (mainstream), no mínimo. 

Possibilidade futura: até 6 canais de Pressão invasiva, 

débito cardíaco por termo diluição, Debito Cardíaco 

Continuo, BIS, Análise de gases, Fluxo/Paw, TOF, 

ventilação e EEG; Bateria com autonomia de 60 minutos. 

ECG: no mínimo 12 derivações, velocidade 6,25 

mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. FC: 15 a 300bpm; 

Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e 

automático. Proteção contra descarga de desfibrilador. 

Respiração (impedância): Indicação da FC e curva; Faixa: 

0 a 150rpm; Detecção e alarme de apneia com tempo 

programável. Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa 

perfusão nos padrões: Nellcor Oximax, Blupró (Nihon 

Kohden), Masimo SET, GE-Ohmeda ou Fast-SpO2 

(Philips). Curva pletismográfica e valor numérico; faixa 

de leitura de 1 a 100%, 30 a 300bpm; PNI: método 

oscilométrico de 0 a 300mmHg; mensuração manual e 

automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. 

Temperatura: 02 canais de temperaturas de 0 a 45ºC, no 

mínimo. Pressão Invasiva: 02 canais de pressões invasivas 

com calibração simultânea; Faixa de medição: -50 a 

300mmHg; Permitir rotulagem; realizar a prova de 

volemia, indicador do volume intravascular e orientação 

de fluidoterapia, permitir a medição da Variação de 

2 20.893,00 41.786,00 
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pressão de Pulso (PPV) e variação de pressão sistólica 

(SPV); Capnografia: EtCO2 mainstream para adultos 

intubados e não intubados, pediátricos e neonatos; de 0 a 

100mmHg; FR de 3 a 150rpm;  Débito Cardíaco: por  

termodiluição; de 0 a 25ºC; DC mínimo de 0,5 a 20L/min;  

Débito Cardíaco Contínuo: analise por método 

minimamente invasivo; Acessórios: 01 Cabo de ECG de 5 

vias; 01 Sensor de Temperatura; 01 Sensor de SpO2 tipo 

clip, reutilizável, tamanho adulto, neonatal  e pediátrico; 

01 Mangueira de PNI e 01 Manguito adulto e 01 infantil; 

01 bateria; 1 Kit de Capnografia com sensor e 

adaptadores de vias aéreas para pacientes intubados e não 

intubados, 2 cabos de Pressão invasiva compatível com 

transdutor utilizado na instituição. Braçadeira infantil/neo 

e sensor de O2 em Y, infantil/neo.  Registro na ANVISA. 

Garantia mínima de 01 ano. 

 

Passará a ler-se: 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

3.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ORD EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE VALOR UN VALOR 

TOTAL 

01 APARELHO DE ANESTESIA 

Equipamento microprocessado para atender pacientes 

neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. 

Estrutura em material não oxidante; com prateleira para 

suporte de monitores; no mínimo 2 (duas) Gavetas com 

inclusão de sensores de fluxo internos ao equipamento 
e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no 

mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar 

o equipamento com detecções de erros, falhas de 

funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal 

para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do 

uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para 

controle de fluxo e pressão com sistema de segurança 

para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. 

Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para 

alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e 

óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar 

comprimido ou com monitoração digital com entrada para 

oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). 

Sistema de segurança para interromper automaticamente 

o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo 

calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 

vaporizadores e com sistema de segurança para o agente 

selecionado. Sistema que permite o acoplamento para 

vaporizadores. Sistema de circuito paciente de rápida 

montagem e desmontagem pelo operador e passível de 

esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, 

canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; 

Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade 

de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; 

Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD 

com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: 

1 129.940,00 129.940,00 
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ORD EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE VALOR UN VALOR 

TOTAL 

Ventilação manual; Ventilação com respiração 

espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação 

controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação 

controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação 

mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles 

Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; 

Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; 

Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; 

Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; 

Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de 

pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias 

aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume 

corrente, volume minuto e fração inspiratória. 

Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna 

com autonomia de pelo menos 30 minutos.  

Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:  

 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho 

adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis.  

 01 balão para ventilação manual adulto. 

 01 balão para ventilação manual infantil.  

 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano e 

Isoflurano;  

 04 sensores de fluxo;  

 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo 

uma para oxigênio, uma para oxido nitroso e 

uma para ar comprimido e demais acessórios 

para o perfeito funcionamento do equipamento.  

 Máscaras faciais adulto e pediátrica – todos os 

números.  

 

24 MONITOR MULTIPARÂMETROS 

Tela TFT LCD colorida de 12.1” tela”; Interface 

selecionável para números grandes, leito a leito, 

cardiorrespiratória, mini tendências; Alça em curva para 

transporte em macas e camas, para fixação evitando 

quedas ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas;  

Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e 

carregando, Bip de QRS e alarme sonoro;  

Display, fonte e processador em bloco único com 

gabinete isolação elétrica; Revisão de Tendências gráficas 

e numéricas tabulares de até 120horas para todos 

parâmetros; Monitorização e exibição de todos 

parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico 

sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia 

com funcionamento em bateria de lítio recarregável 

com duração de pelo menos  8h horas;  prioridade com 

limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; 

Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, 

etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; 

Exibição de todos os dados na tela como nome do 

paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de 

alimentação e outros; Possibilidade de inserção de 

módulos futuros; Comunicação bidirecional com central 

de monitoramento através de rede padrão ou wireless para 

2 17.565,00 35.130,00 
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visualização dos monitores; Possui tecla para interrupção 

temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 

minutos para interrupções segundo a NBR ISO9919; 

Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e 

bisturi; bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas 

simultâneas com valores alfanuméricos; Sistema de 

autoteste e software em português, exibição de mensagens 

funcionais; Menu ou teclas para configurações3dos 

parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes 

do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, 

silenciar alarme temporário; Possui indicação para 

equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação 

para bateria de emergência com baixa carga, indicação de 

marca-passo; última configuração após ser ligado; 

Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 

60601-1-2- 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 

240vac 50/60hz. ECG e RESPIRAÇÃO Traçado Non-

fade; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 

12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, 

AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de 

Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 

(5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); 

x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 

mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de 

ECG Alarme de eletrodo solto com identificação do 

mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 

Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 

bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito 

de entrada flutuante com pré amplificador com proteção 

para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com 

rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição 

de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos 

de Operação: Diagnóstico, Monitore Cirurgia. Análise de 

ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em 

tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo 

menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 

bigemia, trigeminia, extra sistole, bradicardia, ritmo 

ideoventricular e outras; Armazenamento do sinal de ecg 

dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia 

para uma posterior visualização do sinal de ecg; Método: 

Impedância Torácica (Medição através das derivações: 

RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, 

frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia 

ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada 

Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm 

Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria 

Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor 

da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia 

para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação 

do sinal nellcor; Faixa de Medida: 0 a 100%.Resolução: 

1%. Exatidão: 70 a 100%: ±2%. Faixa de alarme: 0 a 

100%Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. Resolução: 

1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) 

Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 

0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) 

Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 

Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo 

Automático: intervalo de medição 1a 480 min5Contínuo: 

5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial 

Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial 

Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no 

manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg. Exatidão: 

Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI 

SP10.Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de 

FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 

ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1mmHg Sensibilidade: 5 

(μV/V/mmHg.  

Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 

01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e 

rabichos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SPO²) tipo 

clip  adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor 

oximetria de pulso (SPO²) em y neonatal; 01 manguito 

adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para 

manguito; 01 sensor de temperatura. 

OBS. serão aceitos monitores que possuem uma 

capacidade de bateria de 4 horas com opcional de 

adicional de outras 4 horas. 

25 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI 

Monitor Multiparamétrico: Tela de no mínimo 17 

polegadas sensível ao toque. No mínimo 12 curvas em 

tela com 8 valores numéricos. No mínimo 72 horas de 

tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. 

Apresentar “full- disclosure”. Ajustes de limites de 

alarmes para todos os parâmetros; Parâmetros básicos: 

ECG/ respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não 

invasiva), Frequência de Pulso, 2 Canais de Pressão 

Invasiva, Variação de Pressão de Pulso, 2 temperaturas e 

Capnografia EtCO2 (mainstream), no mínimo. 

Possibilidade futura: até 6 canais de Pressão invasiva, 

débito cardíaco por termo diluição, Debito Cardíaco 

Continuo, BIS, Análise de gases, Fluxo/Paw, TOF, 

ventilação e EEG; Bateria com autonomia de 60 minutos. 

ECG: no mínimo 12 derivações, velocidade 6,25 

mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. FC: 15 a 300bpm; 

Sensibilidade do traçado (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) e 

automático. Proteção contra descarga de desfibrilador. 

Respiração (impedância): Indicação da FC e curva; Faixa: 

0 a 150rpm; Detecção e alarme de apneia com tempo 

programável. Curva pletismográfica e valor numérico; 

faixa de leitura de 1 a 100%, 30 a 300bpm; PNI: método 

oscilométrico de 0 a 300mmHg; mensuração manual e 

automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. 

Temperatura: 02 canais de temperaturas de 0 a 45ºC, no 

mínimo. Pressão Invasiva: 02 canais de pressões invasivas 

com calibração simultânea; Faixa de medição: - 50 a 

300mmHg; Permitir rotulagem; realizar a prova de 

volemia, indicador do volume intravascular e orientação 

de fluidoterapia, permitir a medição da Variação de 

pressão de Pulso (PPV) e variação de pressão sistólica 

(SPV); Capnografia: EtCO2 mainstream para adultos 

intubados e não intubados, pediátricos e neonatos; de 0 a 

2 20.893,00 41.786,00 
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100mmHg; FR de 3 a 150rpm;  Débito Cardíaco: por  

termodiluição; de 0 a 25ºC; DC mínimo de 0,5 a 20L/min;  

Débito Cardíaco Contínuo: analise por método 

minimamente invasivo; Acessórios: 01 Cabo de ECG de 5 

vias; 01 Sensor de Temperatura; 01 Sensor de SpO2 tipo 

clip, reutilizável, tamanho adulto, neonatal  e pediátrico; 

01 Mangueira de PNI e 01 Manguito adulto e 01 infantil; 

01 bateria; 1 Kit de Capnografia com sensor e 

adaptadores de vias aéreas para pacientes intubados e não 

intubados, 2 cabos de Pressão invasiva compatível com 

transdutor utilizado na instituição. Braçadeira infantil/neo 

e sensor de O2 em Y, infantil/neo.  Registro na ANVISA. 

Garantia mínima de 01 ano. 

4. DAS RETIFICAÇÕES: 

4.1. Fica retificada, DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA. 

4.2. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente estabelecido 

conforme abaixo: 

4.3. O início da sessão pública será às 08h00min do dia 11 de Maio de 2021, na sala de Licitações, Sede Administrativa do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, 

Bairro Centro, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2021 poderá ser adquirido no endereço 

acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 

www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h00min às 

11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

5. DA RATIFICAÇÃO: 

5.1. Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 005/2021, de 06 de 

Abril de 2021, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo MT, 23 de Abril de 2021. 

 

 

___________________________ 

Genifer Kaiser 

Pregoeira Oficial do CISVP  


