
Estado do Pará 
Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Min 
Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 	 l 	
SETOR DE COMPRAS 

OBJETO: Contratação de Empresas Especializada em Fornecimento de Material Grafico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Miri, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referencia.  

ITEM  OTC)  UNO. ESPECIFICAÇÃO 
INSIGHT SMART  HOSPITALAR NOVA HOSPITLAR 

PREÇO MÉDIO 
PREÇO MEDIO 

TOTAL V.  unit  TOTAL V  unit_  TOTAL V  unit.  TOTAL 

1 3 Und. 

MONITOR MUI.TIPARAMETROS 
Especificação 	Técnica' 	Possui 	suporte 	p/ 	monitor; 	5 	parâmetros 	básicos- 

ecg/resp/spo2/pniftemp, tipo/ tamanho-  pre  configurado/de 10" a 17' 
R$ 18.380,00 R$ 	55 140,00 R$ 22.350,00 R$ 	67.050.00 R$ 19.415.00 R$ 	58.245.00 R$ 	20.048.33 R$ 	60 145.00 

— --I 

7 3 Und 

BERÇO AQUECIDO 
Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por 
elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no piano 
horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento 
do 	filme 	iadiográfico. 	Leito 	do 	recem-nascido 	construido 	em 	material 	plástico 
radiotransparente 	com  laterals  rebativeis e/ou 	rernoviveis para facilitar o acesso ao 
paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive, 
colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com 
revestimento removivel e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado 
em linta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios  corn  freios 	e 	para-choque 
Display  a  LED  ou  LCD  para indicação de temperatura e potência desejada; memória para 
retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado. com  modo de 
operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar 
incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no  minima'  talta de 
energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do senso  

co  paciente. Devora acompanhar o equipamento no minimo: Bandeja sob o leito para 
armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de som. Alimentação eletrica 
a ser definida pela entidade solicitante. 

RS 19 22000 RS 	57 860,00 R$ 21 570.00 RS 	64.710.00 R$ 20.310,00 RS 	80.930.00 RS 	20.366,67 R$ 	61.100,00  

- 

2 Und. 

Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construida  ern  acrilico transparente,  
corn  paredes duplas em toda sua superficie para proteção do paciente contra perda de 
calor. 	Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para 
cilindros de gases medicinais 	Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral. 
ainbas com paredes duplas; possui,  portinholas 	com manga punho e guarnições 
autoclaváveis em  silicone  Monica: 1 portinhola tipo  ids  para passagem de tubos e drenos. 
Para-choque que protege todo o perírnelro da incubadora. Deve possuir leito rernovivel 
em material plástico antialergico com dimensões que permitam adequada ergonomia para 
cintos de segurança em material macio e resistente, de  tacit  ajuste. Deve possuir colchão 
removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguivel com espuma com 
densidade adequada, sem costura, prensada e capa lemovivel Entrada de oxigénio sem 
despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e 	proteção, 
acoplada a suporte com altura ajustável, com rodizios e freios. Umidificação através de 
espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com 	haste flexível para ajuste do foco.  Dave  
possuir 	filtro 	de 	retenção 	bacteriológico. 	Painel 	de 	controle 	deve 	proporcionar 	a 
monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de 
temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura 	do 
neonato mediante um sensor de temperatura de pele.  Dave  possuir alarmes audiovisuais 
para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento. falta 
de 	circulação 	de 	ar, 	alta/baixa 	temperatura 	do 	ar, 	sensor 	do 	RN 	desconectado. 
Hipotermiarhipertermia, 	indicação do modo de alimentação, 	indicação das temperaturas 
do ar. Deve possuir indicação visual do  status  ligado/desligado do aparelho, deve possuir 
bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador  automatic°  do 
tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no  minim°.  carro de transporte 
tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável á ambulância. 
2 cilindros em aluminio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora 
e 	manómetro, 	suporte de 	soro 	com altura 	ajustável, 	prateleira 	para 	colocação de 
periféricos. cabos de ligação, tubo de oxigénio com regulador e fluxtimetto, colchonete 
confeccionado em material atáxico e demais componentes necessários a instalação e 
funcionamento 	do 	equipamento. 	Alimentação 	elétrica 	a 	ser 	definida 	pela 	entidade 
solicitante. 

R$ 38.565,00 

- 

R$ 	77.130,00 R$ 36.700.00 RS 	73.400,00 R$ 42.715.00 R$ 	85.430,00 R$ 	39 326,67 
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Estado do Pará 
Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA 

4 6 Bloco 
OXIMETRO DE PULSO 
Especificação Técnica: tipo portátil (de mão) comi sensor; R$ 2.850,00 R$ 17.100,00 R$ 2.910,00 R$ 17.460,00 R$ 3.425,00 RS 20.550.00 R$ 3.061,67 R$ 18.370,00 

5 1 Bloco 
DETECTOR FETAL 
Especificação Técnica: tipo portátilftecnologia digital  ;display-possui R$ 1.625,00 R$ 1.625,00 R$ 1.171.00 R$ 1.171,00 R$ 2.110,00 R$ 2.110,00 R$ 1.635,33 R$ 1.635,33 

6 1 Und. 

Especficação Técnica: prateleira para suporte de monitores. Gavetas 	e 	mesa 	de i 
trabalho;  Cam'  rodizios giratórios, sendo no  minima  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 pacienle de pressão e fluxos 
inadequados. Rotãmetro  compost°  por fluxeimetro com escalas para alto e baixo fluxo de 
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Pelo menos para oxigénio (02) e óxido nitroso (N20), podendo ser uma única para ar 
comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigénio (02), ar comprimido e 
óxido nitroso (N20). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de 
N20, na ausência de 02; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir 
acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança 	para 	o 	agente 
selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá 
ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente  

	

gem  pelo operador e passível 	de 	esterilização; 
Traquéias, válvulas, ciruceitos respiratórios,  canister  e sistema de entrega de volume, 
autoclaváveis;  Canister  para amsazenagem de cal sodada: Possibilidade de sistema de 
exaustão de gases; Válvula  APL  graduada; 
Ventilador eletrônico microprocessado, com  display LCD  com tela colorida. Modos 
Ventilatórios minimos: 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  LE;  Pausa inspiratória;  Peep.  Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo Fi02; 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 intema com autonomia de 
pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no  minima:  02 circuitos para 
pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para 

R$ 145.280,00 RS 145.280,00 R$ 132.450,00 RS 132.450,00 R$ 152.330,00 R$ 152.330,00 R$ 143.353,33 R$ 143.353,33 

7 3 Und. 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEONATOLOGIA) 
possui Especificação Técnica 	iluminaç.ão  led;  berço em acrifico( não possui); painel de 

controle microprocessado: ajuste de irradiancia. 
R$ 5.949,00 RS 17.847,00 R$ 6.750,00 R$ 20.250,00 R$ 6.280,00 RS 18.840,03 R$ 6.326,33 R$ 18979,00 

8 3 Und. 

REANIMADOR PULMONAR EM T 
Especificação Técnica: Tquipamento construído em caixa injetado, em plástico de 
engenharia. 	Limitado 	a 	pressão: 	com 	manutenção 	dos 	parâmetros 	previamente 
determinados. Deve permitir ajustar os controles da  PIP  (Pressão inspiratória) e da  PEEP  
(Pressão Positive no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). 	Operado 
através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo 	continuo. 
conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuómetro, válvula de ajuste 	de 

R$ 14.525,00 R$ 43.575,00 R$ 16.900,00 R$ 50.700,00 R$ 16.890,00 R$ 50.670,00 R$ 16.890,00 

./.°°. 

R$ 50.670,00 

pressão máxima de alivio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para 
entrada de gás e dispositivo de saida de gás. Acessórios que devem acompanhar o 
equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em  silicone  livre de látex, máscara infantil. 

Rua Padre Vitoria, s/n — Centro— Igarapé-Miri/PA 
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INCUBADORA  NEONATAL  (ESTACIONÁRIA) 
Especificação Técnica: Equipamento construido em material não-ferroso para evitar 
oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para 
evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de 
amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de 
acesso rebativel; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam se 
abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o 
isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da carrrara; possuir pelo menos 
uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de 
respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as 	condições 	do 
ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e 
circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito 
do paciente construido em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o 
procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do ledo nas 	posições 
mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento 

9 2 Und. do leito para fora da cúpula, na pane frontal, através de trilhos, com trava de segurança; R$ 33.800,00 R$ 67.600,00 RS 30.050,00 R$ 60.100,00 R$ 37.200,00 R$ 74.400,00 R$ 33.683,33 R$ 67.366,67 
Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de 
materiais atóxicos e autoextinguiveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos 
de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção 
para manutenção e calibração, possuir  display  de  LCD  ou  LEDs  que apresente as 
informações dos parâmetros monitorados; Seivocontrole de temperatura do ar ATC 
(Temperatura do ar controlada) e de pele  ITC  (Temperatura do RN Controlada) 
servocontrole continuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro 
de no minimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do 
ar; iiipotennia e hipertennia, Desconexão do sensor à pele do paciente. Falta de sensor, 
Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de 
segurança; 	Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente. 	Indicação das 
temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos 
valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta 	de 
energia: Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no  
minim:  Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro, e Duas prateleiras giratórias para 
suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, 

CPAP 
10 3 Und Especificação Técnica: configuração crnmidificadorc/compensação;c/máscara nasal R$ 3 900,00 R$ 11.700,00 RS 4.210,00 R$ 12.630,00 R$ 4.100.00 R$ 12.300,00 RS 4.070,00 R$ 12.210,00 

MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI 
Especificação Técnica: 5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ 
monitor; pressão invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/indico de 

11 3 Und sedação 	anestésica- 	mét. 	aspir. 	de 	baixo 	fluxo:até 	50mUrnin 	/ 	sem 	agentes 
anestésicos/sem 	índice 	de 	sedação 	anestésica; 	débito 	cardiaco(não 	possui); 
tipo/tamanho- estrutura mista ou modular/de 10" a 12". 

R$ 22.663,00 R$ 67.989,00 R$ 22.900,00 R$ 68.700,00 R$ 23.815,00 R$ 71.445,00 R$ 23.126,00 R$ 69.378,00 

POLTRONA HOSPITALAR 

12 3 Und 
Especificação Técnica:  mat  de confecção aço e ferro pintado; assento e encosto 
estofado courvin ;capacidade até 120kg;reclinação acionamento manual. 

R$ 1.900,00 R$ 5.700,00 R$ 1.450,00 R$ 4.350,00 R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 R$ 1.850,00 RS 5.550,00 

CAMA  PPP  
Especificação Técnica: Cama  PPP  manual com apoio de pernas removível, apoio de 
coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de liquidos. Base dividida em no  minima  3 

- 

13 5 Und. seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível.  Corn  rodizios e 
R$ 7.200,00 R$ 36.000,00 RS 8.450,00 R$ 42.250,00 R$ 7.850,00 RS 39.250,00 R$ 7,833,33 67 

com grades na região do dorso, injetadas e  corn  acabamento pintado em poliuretanos ou 
similar. Capacidade  minima  de 120 kg. Acompanha colchão compativel 	com 	as 

4''' 

..??dimensões 
f 

da carna. -Z) 60 
CARIXOTOCOG1W-0 

14 1 Und. Especificação Técnica: portátil, cfimpressora, gestação gemelar, c/suporte R$ 26.300,00 R$ 26.300.00 R$ 26.540.00 R$ 26.540,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800.00 R$ 2 880 26.880,00 
p, 

BERÇO PARA RECÉM NASCIDO 
15 3 Und. Especificação Técnica: possui rodizios; cuna acrilico; estrutura aço/feno pintado. RS 1.000.00 R$ 3.000,00 R$ 1.150,00 R$ 3.450.00 R$ 1.100.00 RS 3.300,00 R$ .083, R$ 3.250,00 

/ 
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL 

16 1 Und. Especificação Técnica: composição polietileno . 	R$ 750.00 R$ 750,00 R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 790,00 R$ 790,00 RS 7 	00 R$ 	74911N) 

elVtid.. 
Rua P dre Vitório, s/n - Centro - !gar-ape-Min/PA 
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7-= 
SEMSA,  

17 3 Und. 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL  PEDIATRIC°  (AMBUl 
Especificação Técnica: possui reservalorio; material de confecção  silicone;  aplicação/ 
. 
infantil; possui válvula unidirecional. 

R$ 350,00 R$ 	1.050,00 R$ 390,00 R$ 1.170,00 R$400.00 R$ 1.200,00 R$ 	380,00 R$ 1.140,00 

635.446,00 R$ 647.031,00 RS 686.190,00 R$ 658.577,33 

VALOR TOTAL DA MÉDIA RS 656.222,33 

EMPRESAS PARTICIPANTES DA COTAÇÃO:  
INSIGHT 

SMART  HOSPITALAR 

NOVA HOSPITLAR 

Igarapé-Miri, 15 de julho de 2021. 

J-erk 
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 
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