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MEMORIAL DESCRITIVO

Aquisição de equipamentos hospitalares com a empresa MEDSYSTEMI EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FIRELE - EPP.. para ampliar o serviço atendendo as portarias do Ministério da Saúde, para o funcionamento

adequada da unidade de pronto atendimento 24h e Hospital Municipal Walter Ferrari

Este pedido contempla 7(setel itens, conforme descrições, quantidades e especificações detalhadas
abaixo

Especificação Técnica dos ;Vlateriais e Equipamentos

Item ]. - Escada de Degraus
Quantidade: la Unidades

Estrutura corlstruída em tubos pintados 7/8"
l)ois degraus em '.hapa com piso antiderrapante
Pés com ponteiras de borracha

Tratamento anta-ferruginoso
Pintura eletrostática à pó

Dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm(LxAxC)

e

e

e

e

8

©

li m 2 - Maca para transporte Hospitalar
Q.santidade: 2 Unidades

Estrutura tubolar redonda da base com 31.75 mrn esmaltada rlâ ctJr branca

Leito removível com cabeceira regulável i'manualmente através de cren'idlh9
Contorno do leito em tubo de 25,40 mm.
Rodízios gtratórios de 3 ou S polegadas com freio diagonal.
Grades laterais escamoteáveis esmaltadas

Pára-choques opcional
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M EDiDAS

Comprimento: 208 cm
La rgura: 60 cm
Altura: 86 cn]

LEITO

Comprimento: 188 cm
La rgura: 54 cm

Item 3 - Suporte de Soro
O.uantidade: 15 Ullidades

.Caoacidade para suportar minimamente bombas de infusão de até 7 kg. .Haste com regulagem de âl:Ur;i
confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável de 3/4" x 1,20 mm (ou superior), co!-n acabame'!itG f,c i(lo,
terminação en] X com 4 ganchos de tubos cle aço inox 3/16. 'Coluna receptora da haste confeccior'.üclt} -:tl-íl

tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de a 1" x 1,20 mm (ou supc!-'ior) .RegulaEe n ae
altura por sistema de pressão. .Altura regulável rninímamente entre 1,50m e 2,10m. .Base com 4 pei-na:; c!-n
X, confeccionada em alumínio fundido, com. dirá\cisões aproximadas de 50 cm (de uma extremidade ,] ot;tr
perfil chato com secção aproximada cle 3cm. 'Parte central da base rebaixada em relação as eKtremFdades ...:.
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suportam os rodízios e distante do solo aproximadamente 3 cm para garantir maior estabilidade ao conj!/'
.Rodízios giratórios com diâmetro mínimo de © 2". .Peso mínimo: 5 Kg

Item 4 - Poltrona reclinável

Quantidade: 5 Unidades

Poltrona Reclinável, estofada, de material impermeável, articulada, indicada para coleta de santa

hemodiálise, quimioterapia e hidratação, na cor verde claro, com regulagens de posições do encosto e a
pernas até 180 graus, com capacidade para suportar um indivíduo de até 110 kg

Item 5 - Detector Fetal.
Quantidade: 3 Unidades.

.Transdutor de alta sensibilidade.Compacto, leve e fácil operação.Alto-falante de alta performance
'Design ergonõmico e compartimento para transdutor centrada para fine de ouvido ou gravador de
som ou computador .Botão liga/desliga, controle de volume e deslizamento automático .Tela de
LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal .Alarmes
visuais/sonoros ajustáveis e programáveis 'Bateria interna recarregável e carregador integrado ao
equipamento.Desligamento automático após l minuto sem utilização eCertificado pelo INMETRO e
Registro ANVISA 'Garantia mínima de 12 Idoze) meses 'Manual de instruções.

Item 6 - Laringoscópio Adulto.
Quantidade: 02 Unidades.

.Laringoscópio rígido para usar em paciente adulto .Cabo de metal recartilhado .Com tampa d?
rosca e mola em aço inoxidável eEncaixe para lâmina padrão internacional .Material condutor íiâ.
oxidante .Lâmpadas brancas de led .Lâminas confeccionadas em peça única de aço inoxidável, core
acabamento fosco e ponta dostal arredondada .Alimentação: pilhas médias .Acessórios inclusos:
jogo de 02 lâminas curvas ng 03, 02 lâminas curvas n9 04, 02 lâminas retas nP03 e 02 lâminas regas ng

04 'Estojos para acondicionar os jogos de lâminas 'Garantia mínima de 12 Idoze) meses .Apreserltar
registro ANVISA.

Item 7 - Oxímetro de pulso.
Quantidade: l Unidade

.Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de
infravermelho não dispersivo 'Especificações Técnicas Mínimas: 'Display LCD colorido digital com
matriz atava 'Dimensão mínima do display 5" .Menu em língua portuguesa para configuração d-:
todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados 'Sensores reutilizáveis: Y para
pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos eCurvas: Pletismográfica e
tendências 24 horas com resolução minuto a minuto e com traçado tipo non-fade .Tecla para
congelamento de imagem eApresentação numérica dos parâmetros Sp02 e frequência cardíaca
'Sp02: Range: O - 100 %, Resolução mínima: 1% e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de

70 a 100 % eFrequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: l bpm, Precisão: 1% eTempo de
estabilização: até].5 segundos após colocação do sensor 'Evolução audível de Sp02, com variação do
tom do bip de acordo com variação da saturação .Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de
ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parârrtetros .Tecla para
interrupção temporária de alarmes sonoros 'Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e
bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs +Peso máximo com bateria: 4 kg calça
para transporte incorporada ao equipamento .Sistema de auto diagnóstico funcional .Capacidade
para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória .Indicação visual pai



® Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.:.Alfredo Bueno.1235 ' Cen! Cl:P 13829-00ü ' Jagu:'reúna/SP. Tet.: {191 38é7-9700 x:1191 38

equipamento ligado em rede elétrica e bateria .Indicação visual para bateria de emergêneá com
baixa carga 'Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais Acessórios InclUsrJs

apor equipamento): '0]. Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico.01 Sensor de dedo original
tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos .A empresa deverá apresentar: .Registro no
Ministério da Saúde.Certificado de Boas Prática! de Fabricação emItIdo pela ANVISA.Certificado de

atendimento a norma NBR IEC 601-1 .Man operação tpoí
equipamento) 'Garantia: 12 Idoze) meses. 'A contratada deverá garantir suporte técnico
fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de lO Idez) anos após a entrega dcl
equipamento.

Endereço de entrega: ALB4QXAR FADO CENTRAL SUPRIMENTOS

RUA Maranhão n9 2203 - Bairro Capotuna- CEP 13.820 -000

Fone: 19-3867 3556 com André

Horário de entrega:

De segunda a sexta das 08:00 às 12:00 -- das 13:0D às .L6:00 hs

Ate ociosa me nte,

Jaguariúna, 02 de abrilde 2020


