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MEMORIALDESCRITIVO

Aquisição de equipamentos hospitalares com a empresa LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA, para
ampliar o serviço atendendo as portarias do Ministério da Saúde, para o funcionamento adequado da unidade
de pronto atendimento 24h e Hospital Municipal Walter Ferrari.

Este pedido contempla 2(doisl itens, conforme descrições, quantidades e especificações detalhadas
abaixo:

Proposta NO 11297.035000/1170-07

Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos

Item 1 - Bomba de Infusão.
Quantidade: 2 Unidades.

Especificações: 'Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e
pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão 8Mecanismo
rotativo peristáltico ou linear 8Sistema auto-teste 8Precisão igual ou superior a 90% eDeverá
apresentar teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português eDeverá
permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do
tempo de infusão) eVazão programável minimamente entre OI a 295 ml/h com incremento de OI
ml/h eDose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml

.Pressão de oclusão de no mínimo 12 pSi eDeverá informar o usuário no caso de programação fora
do limite permitido .Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros
programados e situações de alarme 'Capacidade para zerar o volume infundado durante a mesma
programação de infusão 8Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da
infusão em andamento +Ajuste de bolus eAlarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão,
oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com
carga baixa 8Sístema para fixação a suporte na posição vertical 'Alimentação: 127 AC, 60 Hz (OU
comutação automática 100-240 Vac) com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03
jtrês) horas 'Uso de equipo universal(diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão,
inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipa bureta .Deve possuir certificado de
conformidade e qualidade emitido pelo INMETRO obedecendo às normas técnicas específicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNTz conforme NBR IEC 60601-2-24 e NBR 14041

.Acessórios que acompanham cada equipamento: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna, O]. Sensor de

gotas, OI Manual de instruções e Certificado de garantia ©Garanüa mínima de 12(doze) meses. táD

Item 2 - Bomba de Infusão de Seringa.
Quantidade: 2 Unidades.

Especificações: ©Bomba de infusão de seringa micro processada, para uso em Unidade de Terapia
Intensiva com pacientes neonatais e pediátricos eMicro processada ePrecisão mínima: 2 %
.Utilização de seringas de 5, 10, 20 e 50 ml(no mínimo) de qualquer marca e com qualquer extensor
8Processo de infusão contínua, estável, sem qualquer interrupção eVazão programável minimamente
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entre o,l a 200 ml/h com incremento de o,l ml/h eVolume limite programável minimamenteZntre
0,1 e 999 ml com incrementos de 0,1 ml eSistema anta bolus eKVO programável entre no mínimo 0.1
e 5 ml/h eCálculo automático de velocidade de infusão a partir dos parâmetros volume total e tempo
de infusão 8Controle de posicionamento da seringa .Visor de fácil leitura que informe
permanentemente a velocidade de infusão, volume infundado e tipo de seringa eTecla para zerar o
totalizador de volume durante a infusão eDetecção de ar na linha por sensor óptico +Alarmes visual e
sonoro para: final de infusão, oclusão, bateria com carga baixa e erro de programação, seringa
diferente da configurada, seringa vazia, desconectada ou travada, diminuição ou aumento da pressão
.Sistema para fixação a suporte nas posições horizontal e vertical eAlimentação: 110/220 Vac (ou
automático), 60 Hz, e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas .Manuais: OI
cópia do manual de operação por equipamento, OI cópia dos manuais de manutenção, que incluam

todos os diagramas e esquema1l=jjàiétricos e funcionais do equipamento, incluindo todos os
subsistemas -:gl111D!!a: de 12 mqsey%Se o equipamento (incluindo todos os subsistemas) apresentar
problemas durante o período de garantia, a contratada deverá providenciar o reparo num prazo
máximo de 48 horas após a comunicação do defeito ocaso não seja possível realizar os reparos no
período especificado, a contratada deverá fornecer no prazo de 24 horas um equipamento de
características similares, a título de empréstimo, pelo período necessário para o reestabelecimento
das condições de funcionamento pleno do equipamento de propriedade do hospital 'Manutenção e
Fornecimento de Peças: a contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o
equipamento pelo prazo de 10 anos ©Após a entrega dos equipamentos, o fornecedor terá prazo
máximo de 7 dias para proceder a instalação e treinamento de operação, em datas a serem
agendadas com a equipe de enfermagem.Apresentar Certificado ABNT.

Endereço de entrega: ALMOXAR FADO CENTRAL SUPRIMENTOS

RUA Maranhão ng 2203 - Bairro Capotuna- CEP 13.820 -000
Pane: ].9 3867 3556 com André

Horário de entrega:

De segunda a sexta das 08:00 às 12:00 -- das 13:00 às 16:00 hs

Ate ncíosa mente

Jaguariúna, 08 de abrilde 2020

Secretária de Saúde


