
PROPOSTA COMERCIAL N2  075/ 

BELÉM-PA 13 DE 

ORÇAMENTO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE 

VACINAS, DESTINADA Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE MARCA VALOR VALOR TOTAL 

1 

MONITOR MULTIPARÂMETROS InMAX-12-BÁSICO 

COM SUPORTE, PARÂMETROS 

BÁSICOS(ECG,RESP,SP02,PNI,TEMP) ,TAMANHO 12 

POLEGADAS, PRÉ CONFIGURADO. 

3 INSTRAMED R$18380,00 R$55.140,00 

BERÇO AQUECIDO 
Berço Aquecido Leito Plano  Matrix  R 

- Berço aquecido com servo controle e sistema de 
calor irradiante; 

- Sistema de controle eletrônico microprocessado; 
- Relógio  Apgar  incorporado; 

- Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com 

somente uma das mãos; 
- Gaveta para instrumentos. 

3 OLIDEF R$19220,00 R$57.660,00 

Incubadora de Transporte com Carro Pantográfico 

RWT  Plus  

- Incubadora para transporte e remoção de'recém-
nascidos e prematuros de alto risco, com baixo peso 
ou graves enfermidades; 

- Sistema de controle microprocessado, com alto grau 

de precisão; 

- Auto teste dos alarmes; 

- Painel de controle integrado, com  display  de cristal 

líquido colorido de 7 polegadas  touch screen;  

- Modo de operação: Manual (controle da 

temperatura do ar) e RN (servo controle para 
temperatura da pele do paciente); 

- Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e 
desejada, umidade relativa do ar, data e hora; 

- Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia 
(rede), falta de energia (batería), falta de circulação, 
sobreaquecimento, falha no sistema, batería 

descarregada, polaridade da alimentação externa 
invertida, hipotermia, hipertermia e sensor RN 

desconectado; 
- Baixo nível de ruído interno; 

2 OLIDEF R$38565,00 R$77.130,00 

OX(METRO DE PULSO 

Especificação Técnica: tipo portátil (de mão) com 1 

sensor; 

6 MONTSERRAT R$2850,00 R$17100,00 

DETECTOR FETAL 

O  Doppler  Fetal Portátil conta com transdutor de alta 
sensibilidade Compacto, leve e de fácil operação com 

Alto-falante de alta performance e compartimento para 

transdutor.  

1 MD R$1625,00 R$1625,00 
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Possui entrada para fone de ouvido ou gravador de som 

ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume 
e desligamento automático. 

Possui 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. 

e 
 

6 : APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES 

NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: APARELHO DE ANESTESIA 
COMPLETO: COM VENTILADOR ELETRÔNICO 

MICROPROCESSADO, VAPORIZADOR CALIBRADO, 
FILTRO  VALVULAR  E CIRCUITO VENTILATÓRIO 

TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A VAPOR E LIVRE DE 

LÁTEX. MÓVEL EM POLÍMERO RESISTENTE AO 

IMPACTO, COM MESA DE TRABALHO, 3 GAVETEIROS E 

BANDEJA SUPERIOR; COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, E 

SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODOS; 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÓVEL: 
CONFECCIONADO DE FORMA A SEGURAR ADEQUADA 

ERGONOMIA OPERACIONAL EM VENTILAÇÃO MANUAL 
E SEGURANÇA CONTRA DESCONEXÕES E 

VAZAMENTOS; CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE 

POLÍMERO DE ALTO IMPACTO PARA MAIOR 
CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM AMBIENTE 

CIRÚRGICO COM BANDEJA SUPERIOR PARA 

SUSTENTAÇÃO DE MONITORES E BOMBAS DE 

INFUSÃO; ACOPLAMENTO DE ATÉ DOIS 

VAPORIZADORES CALIBRADOS SIMULTANEAMENTE, 

COM SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO ENTRE AMBOS 
IMPEDINDO A ABERTURA SIMULTÂNEA; 

VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO EM VENTILAÇÃO MANUAL 
E DE CILINDROS RESERVA. 

1 MINDRAY R$145280,00 R$145280,00 

7 APARELHO PARA FOTOTERAPIA 

(lCiER(CIA/NEONATOLOGIA) 

Especificação Técnica :possui iluminação  led;  berço  ern  
acrílico( não possuí); painel de controle 

microprocessado; ajuste de irradiancia. 

3 KLD R$5949,00 R$17847,00 

8 REANIMADOR PULMONAR  EMT  

Especificação Técnica: *Equipamento construído em 

caixa injetado,  ern  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 Positiva 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 pressão 
máxima de alívio, válvula de controle de pressão 
inspiratoria, conector para entrada de gás e dispositivo 

de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o 
equipamento: circuito de peça T, pulmão teste  ern 
silicone  livre de látex, máscara infantil. 

3 MULLER R$14525,00 R$43575,00 

9 Incubadora  Neonatal Mod. MILLENNIUM  

Microprocessado digital que controla a  temperature  

do ambiente do recém-nascido com base no ajuste da  

2 GIGANTE R$33800,00 R$67600,00 
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temperatura do AR (interior da cúpula) ou na 
temperatura do paciente. 

MODOS DE OPERAÇÃO 

- ATC (Temperatura do ar controlada). 

Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada 

automaticamente por um sensor de temperatura 

conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; 
-  ITC  (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela 

qual, a temperatura do RN é controlada 

automaticamente através da medição exercida por um 

sensor que capta a temperatura da pele do RN, 

conforme um valor estabelecido previamente pelo 

usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente 

a temperatura do AR. 

CÚPULA 

Em acrílico transparente com frente rebatida, formato 

trapezoidal para melhor homogeneidade do calor. 

Cinco portinholas com trincos para abertura com o 

simples toque dos cotovelos. 
Guarnições atóxicas para entrada de tubos, drenos, 

traquéias de respiradores, balança e  etc.,  entrada 

específica para nebulizador. 

Levantamento total da cúpula pela parte frontal da 

incubadora e abertura frontal em toda extremidade 

para tratamento intensivo. 

Exclusivo sistema de amortecimento da cúpula para 

fechamento suave e abertura segura, que evita 

possíveis acidentes por quedas bruscas e guarnição 

para amortecer o fechamento junto à base. 

Nível de ruído no interior da cúpula conforme 
estabelecido por Norma. 

Leito do paciente em material plástico com sistema 

radio transparente que permitir a simples e rápida 

tomada de Raios X sem a necessidade de deslocar o 

paciente do seu ambiente de conforto 

Trilho que proporciona deslocamento suave do leito 

para fora da cúpula com trava limitadora de segurança 

Removível e gaveta para colocação do chassi de raios 
X. 

Sistema de ajuste simples e seguro para quatro 
posições do leito sem a necessidade de abrir a cúpula: 

trendelenburg, horizontal alta, horizontal baixa e pró 

clive. 

10 CPAP 

Especificação Técnica: configuração 
c/umidificador;c/compensação;c/máscara nasal 

3 ISP R$3900,00 R$11700,00 

11 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI 

Especificação Técnica: 5 parâmetros básicos-
ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ monitor; 

pressão invasiva (pi)(não possui); capnografia / 

agentes anestésicos/índice de sedação anestésica-
mét. aspir. de baixo fluxo:até 50m1/min / sem agentes 

anestésicos/sem índice de sedação anestésica; débito 
cardíaco(não possui); tipo/tamanho- estrutura mista 
ou modular/de 10" a 12. 

3 DIXTAL R$22663,00 R$67.989 

12 POLTRONA HOSPITALAR 

Especificação Técnica:  mat.  de confecção aço e ferro 

pintado; assento e encosto estofado courvin 

;capacidade até 120kg;reclinação acionamento 

manual. 

3 MODELO R$1900,0C R$5700 

13 CAMA  PPP  
Especificação Técnica: Cama  PPP  manual com apoio de 
pernas removfvel, apoio de coxas, calcanhar e 
dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em 
no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e 
complemento da perneira removível. Com  rodízios e  

5 MODELO R$7200,00 R$36000,00 

Insight  soluções em saúde 
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com grades na região do dorso, injetadas e com 

acabamento pintado em poliuretanos ou similar. 

compatível com as dimensões da cama. 

Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão  

F %''.''...........:.$2631ç)00, 14 CARDIOTOCOGRAFO 

Especificação Técnica: portátil, c/impressora, gestação 

gemelar, c/suporte 

1 MEDYSISTEM R$26300,00 

15 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO 

Especificação Técnica: possui rodízios; cuna acrílico; 
estrutura aço / ferro pintado. 

3 MODELO R$1000,00 R$3000,00 

16 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL 
Especificação Técnica: composição polietileno 

1 MODELO R$750,00 R$750,00 

17 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO 
(AMBU) 

Especificação Técnica: possui reservatório; material de 
confecção  silicone;  aplicação/ infantil; possui válvula 
unidirecional. 

3 MEDYSISTEM R$350,00 R$1050,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 635.446,00 
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HOSPITALAR 

COTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-
MIRÍ PARÁ: 

PROPOSTA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANTIDADE VALOR UND VALOR 
FINAL 

Monitor Multiparamétrico Contec  CMS  

Parâmetros na configuração Básica:  

ECG,  RESP, NIBP, SPO2 E  TEMP  (Canal 
duplo), Cálculo da concentração de 
medicamentos e funções da tela de titulação: 
AC/DC, bateria de lítio recarregável 
embutida para monitoramento ininterrupto; 
Fonte de energia 100 — 240 
Bateria interna recarregável para até 90 
minutos 

CONTEC 3 R$19415,00 R$58.245,00 

2 
• Berço Aquecido  Neonatal  GRN 

Módulo Controlador Alojando Todos Seus 
Componentes, Instalado Na Parte Frontal Da 
Coluna Com Acabamento Em Policarbonato 
Evitando A Penetração De Líquidos, Teclas 
Do Tipo Toque Suave Do Tipo Membrana, 
Três Mostradores Visuais Independentes 
Que Mantêm A Visualização Constante Das 
Temperaturas Programadas E Reais.  
Display  Digital Do Nível De Potência 
Selecionado Pelo Usuário,  Display  Digital Da 
Temperatura De Pele Do Paciente,  Display  
Em Cristal Líquido (Lcd) Para Ajuste Da 
Temperatura De Pele Desejada E 
Informações Alfa Numéricas Das Condições 
De Alarmes. 
Indicação Através De  Led  Posicionada  Ern  
Local Alto E A Frente Da Pantalha 
(Elemento Aquecedor) Para Visualização A 
Distância Dos Alarmes. 
Indicação Visual E Sonora Intermitente Dos 
Alarmes De Hipotermia, Hipertermia, 	• 
Temperatura Do Modo Rn Baixa (Servo 
Controle), Temperatura Do Modo Rn Alta 
(Servo Controle), Sensor Rn  

NEOSOLUTION 3 R$20310,00 R$60.930,00 

Tel: (91) 3081-0027//99119-3900 E-mail: novahospitalar7@gmail.comhadm@novahospitalar.com  

Av.  Gov.  Jose Malcher, 937  Ed. Rea! One  sala 1304 - Nazaré - Belém — Pará — CEP 66.055-260 
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Desconectado, Falha No Sensor Do Rn, 
Falta De Energia, Falha No Sistema De 
Aquecimento E Aquecimento Excessivo No 
Modo Manual. 
Comutação Automática De Um Modo Para O 
Outro Controlada Através Do Sensor De 
Pele. 
A Indicação Visual Dos Alarmes 
Permanecerá Visível Mesmo Com O Som 
Inibido, Até A Solução Da Causa. 
Bateria Interna Recarregável. 

Incubadora De Transporte -  Mod.  TR 

Equipamento microprocessado destinado 
para transporte do recém nascido do hospital 
para área externa e locais no interior do 
mesmo. 
Cúpula em acrílico transparente com duas 
portinholas ovais com guarnições atóxicas 
de acesso frontal e urna porta de abertura 
frontal total para tratamento intensivo, Leito 
radio transparente  corn  colchonetes 
removíveis, dois cintos de segurança para o 
paciente, guarnições atóxicas e apirogênicos 
para passagem de tubos, traquéias, cabos e  
etc,  entrada de Ar com filtro de 0,5  microns,  
entradas para cabos e sondas. 
Nível de ruído no interior da cúpula <60  dB  
a. 
Entrada de oxigênio e umidade que permite 
variar as concentrações 
Painel Microprocessado 
Digital com teclado tipo toque de membrana, 
duplo sistema de proteção de sob 
temperatura (digital microprocessado e 
mecânico), indicador de nível de potência do 
elemento aquecedor, controle de 
temperatura do Ar de 28,0°C a 37,0°C, 
controle de temperatura do RN de 35,0°C a 
37,5°C 
Tecla especial para liberação da temperatura 
de controle até 39° C 
Controle de temperatura do Ar e RN com 
resolução de 0,1°C, três  displays  
independentes de temperatura: Ar, RN e 
programada,  timer  com tecla para  reset  para 
controle do tempo 
Alarmes 
Alta temperatura de segurança limitada em 
40°C. 
Alta temperatura de ar - 1,0°C + 0,1°C (em 
relação ao valor ajustado) 
Baixa temperatura do ar- 1,0°C + 0.1° ( em 
relação ao valor ajustado) 
Alta temperatura da pele 1,0°C +/- 0,1°C (em 
relação ao valor ajustado) 
Baixa temperatura da pele 1,0°C +/- 0,1°C 
(em relação ao valor ajustado) 

GIGANTE 

.  

2 R$42715,00 R$85430,00 

Tel: (91) 3081-00271199119-3900 E-mail: novahospita1ar7@gmai1.comlladmgnovahospitalar.com  

Av.  Gov.  Jose  Matcher,  937  Ed.  Real  One  sala 1304 - Nazaré - Belém — Pará — CEP 66.055-260 
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Falta de circulação de ar 
Desconexão ou falha no sensor do RN 

..11111%b. 

Tensão baixa da bateria, falta de energia 
Precisão do controle de temperatura do ar: + 
ou - 0,1°C 
Caixa Corpo 
Gaveta de gelo removível e autoclavável. 
Duto independente de passagem de ar para 
evitar impurezas indesejáveis e melhorar o 
grau de pureza dentro da cúpula. 
Fluxômetro de oxigênio com escala de O a 
15 L/Min 
Umidificador externo e removível, pára-
choque circulante que serve também como 
empunhadura para deslocamento, suporte 
de soro, suportes para dois cilindros de 
gases com travas de segurança. 
Suporte para duas baterias 12VDC 
Carro Transporte 
Suporte móvel acoplável com sistema de 
movimentos elétrica e parada em mais de 
quinze posições para regulagem de altura, 
quatro rodízios com freios 
Características Elétrica 
Corrente elétrica 12VCC 127V/220V, 
50/60Hz com comutação automática 
Acompanha 
Bateria recarregávei com autonomia de 
funcionamento de no mínimo 2 horas, 
carregador de bateria 
Extensão de  nylon  trançado de oxigên 

4 OXiMETRO PORTÁTIL NELLCOR  MEDTRONIC  6 R$3425,00 R$20450,00 
O sistema portátil de monitoramento de 
pacientes Sp02 da Nellcor, PM1ON, é um 
monitor portátil conveniente, ideal para 
verificações no local ou monitoramento 
contínuo em várias configurações de 
cuidados de saúde e uso doméstico. Seu 
formato ergonômico e  design  simples tornam 
o uso intuitivo e o funcionamento simples. 
Sempre que você precisar de medições 
precisas e confiáveis de Sp02, conte com o 
oximetro de pulso portátil Nellcor para 
superar o desafio. 

5 Detector Fetal Mesa Digital Bateria MD 1 R$2110,00 R$2110,00 
Recarregável 

- Modelo de mesa compacto, leve e de fácil 
operação, 
- Desligamento automático, 
- Bateria recarregável, 
- Visor  LCD,  
- Com auto-falante de alta performance, 
- Alimentação BIVOLT, 
- Acompanha cabo para recarregar, 
- Entrada para fone de ouvido, 
- Porta USB para transmissão de dados,  

Tel: (91) 3081-00271199119-3900 E-mail: novahospitalar7gmai1.com11adm@novahospitalar.com  

Av.  Gov.  Jose  Matcher,  937  Ed.  Real  One  sala 1304 - Nazaré - Belém — Pará — CEP 66.055-260 
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Aparelho de anestesia eletrônico para 
cirurgias de alta complexidade em pacientes 
neonatais, pediátricos, adultos e obesos 
mórbidos. Com  móvel para transporte intra-
hospitalar, em material não oxidável e de alta 
resistência. Bandeja superior para suporte 
de equipamentos de monitorização extra. 
Dotado de três gavetas e rodízios giratórios 
com travas nas rodas dianteiras. Conjunto de 
fluxômetros: com indicação dos ajustes de 
cada gás, contendo 2 escalas para 02 e 
N20 e uma escala para ar comprimido, 
permite também a utilização através de 
cilindro de 02 e N20. Tubulação interna 
diferenciada para cada gás. Sistema de 
segurança contra hipóxia que garanta uma 
mistura de no mínimo 25% de 02. Sensor de 
Fluxo universal; Sistema de segurança para 
o corte de N20 na queda de pressão de 02. 
Controle de fluxo direto de oxigênio até 
35I/m. Manômetro de pressão da rede.  Yoke  
para 02 e N20 com manômetro de pressão 
dos dois cilindros. Entrada simultânea de 
dois vaporizadores calibrados com sistema 
de segurança para o agente selecionado, ou 
seja, que permita o uso de um agente por 
vez, sem necessidade de troca de posição 
dos vaporizadores ou ainda, na utilização de 
apenas um vaporizador mantem a mesma 
concentração selecionada sem a 
necessidade de conectar dispositivo que 
substitua espaço que seria ocupado pelo 
outro vaporizador. Filtro totalmente 
autoclavável, sem a necessidade de uso de 
ferramentas para sua desmontagem,  
canister  para armazenagem de cal sodada 
com capacidade de 800g, ajuste de pressão 
da válvula  APL  de 5 a 50 cmH20. 
Apresentar sistema de exaustão de gases 
com botão de controle, para não ocorrer 
contaminação de agentes anestésicos na 
sala cirúrgica. Saída auxiliar da mistura de 
fluxo de gás fresco (para sistema aberto) 
com chave seletora para uso da ventilação 
manual. Saída adicional de oxigênio com 
fluxômetro. Ventilador pulmonar com tela 
colorida, que permite ventilação mecânica 
nos seguintes modos: ventilação controlada 
a volume, ventilação controlada a pressão, 
ventilação intermitente mandatória 
sincronizada, ventilação por pressão de 
suporte, ventilação manual/espontânea. 
Atendendo aos seguintes parâmetros: 
Volume Corrente ajustável de 10 a 1400 ml, 
frequência respiratória de no mínimo 5 a 
70rpm, fluxo inspiratório de no mínimo 5 a 
100I/min, pressão suporte de no mínimo 5 a 
40 cmH2o ,  PEEP  de 5 a 20cmH2o 'ara  

TAKAOKA 1 R$152330,00 R$152330,00 

Tel: (91) 3081-0027//99119-3900 E-mail: novahospitalar7@gmail.com//adm@novahospitalar.com  

Av.  Gov.  Jose Malcher, 937  Ed.  Real  One  sala 1304 - Nazaré - Belém — Pará — CEP 66.055-260 
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pacientes com distúrbios ventilatórios que 
.. 

necessitem de altos valores de  PEEP,  pausa 
inspiratória de no mínimo 5 a 50%, relação 

c‘ b;1"----...,....... 

I:E de no mínimo 4:1 a 1:4, disparo por fluxo 
ou pressão para melhor sincronia paciente x 
ventilador. Todos os controles possuem 
faixas de ajustes suficientes para atender a 
pacientes de neonatais a adulto obeso 
mórbido. Possuí monitorização respiratória 
de volume corrente, frequência respiratória, 
pressão de pico.  PEEP,  FI02. Monitorização 
gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e 
CO2 x tempo. Alarmes para pressão, volume 
minuto, FI02, apneia, obstrução e Falha 
elétrica. Alimentação: elétrica 110 a 220 Vca, 
Frequência 50-60Hz, bateria com autonomia 
de 45 minutos. Possuí sistema de auto-teste 
automático indicando na tela as condições 
do teste para garantir o funcionamento 
adequado ao ligar equipamento e realização. 
Teste de vazamento. Permitir calibrações. 
Contendo: 01 vaporizador calibrado 
Sevoflurane. 01 circuito respiratório completo 
em  silicone  para pacientes adultos, 01 
circuito respiratório completo em  silicone  
autoclavável para pacientes pediátrico. 01 
balão para ventilação manual adulto, 01 
balão para ventilação manual infantil. 01 
braço articulado, 04 sensores de fluxo 
universais, Mangueiras de 4,5 metros de ar 
comprimido, óxido nitroso e oxigênio e 
demais acessórios necessários para o pleno 
funcionamento do equipamento. 
APARELHO PARA FOTOTERAPIA NEOSOLUTION 3 R$6280,00 R$18840,00 
(ICTERICIA/NEONATOLOGIA) 
Especificação Técnica :possui iluminação  
led;  berço em acrílico( não possuí); painel de 
controle microprocessado; ajuste de 
irradiancia. 
REANIMADOR PULMONAR EM T FANEM 3 R$16890,00 R650670,00 
BABYPUFF 
Especificação Técnica: *Equipamento 
construído em caixa injetado, em plástico de 
engenharia. Limitado a pressão:  corn  
manutenção dos parâmetros previamente 
determinados. Deve permitir ajustar os 
controles da  PIP  (Pressão inspiratória) e da  
PEEP  (Pressão Positiva no Final da 
Expiração) e a pressão de segurança (Pico). 
Operado através de fontes de ar comprimido 
ou oxigênio. Deve permitir  urn  fluxo contínuo, 
conforme o fluxo de entrada. Deve possuir 
nnanovacuômetro, válvula de ajuste de 
pressão máxima de alívio, válvula de 
controle de pressão inspiratória, conector 
para entrada de gás e dispositivo de saída 
de gás. Acessórios que devem acompanhar 
o equipamento: circuito de peça T. pulmão 
teste em  silicone  livre de látex, máscara 
infantil. 

9 Incubadora de Transporte com Cerro OLIDEF 2 R$37200,00 R$74400,00 
Panto•ráfico RWT  Plus 

Tel: (91) 3081-00271199119-3900 E-mail: norahospitalar7gmai1.comlladm@novahospitalar.com  
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Incubadora para transporte e remoção de 
recém-nascidos e prematuros de alto risco, 
com baixo peso ou graves enfermidades; 
- Sistema de controle microprocessado, com 
alto grau de precisão; 
- Auto teste dos alarmes; 
- Painel de controle integrado, com  display  
de cristal líquido colorido de 7 polegadas  
touch screen;  
- Modo de operação: Manual (controle da 
temperatura do ar) e RN (servo controle para 
temperatura da pele do paciente); 
- Indicação digital das temperaturas do AR, 
do RN e desejada, umidade relativa do ar, 
data e hora; 
- Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta 
de energia (rede), falta de energia (batería), 
falta de circulação, sobreaquecimento, falha 
no sistema, bateria descarregada, polaridade 
da alimentação externa invertida, hipoterrnia, 
hipertermia e sensor RN desconectado; 
- Baixo nível de ruído interno; 
- Cúpula em acrílico com parede dupla, 
quatro passagens para tubos, manga íris e 
tampas frontal e lateral para acesso ao 
paciente; 
- Corpo em plástico de alta resistência, sem 
cantos vivos e com acabamento liso; 
- Portinholas ovais removíveis e 
autoclaváveis; 
- Válvula limitadora de oxigênio com 
microfiltro; 
- Sistema de umidificação incorporado; 

10 CPAP 
Especificação Técnica: configuração 
c/umidificador;c/compensação;c/máscara 
nasal 

KLD 3 R$4100,00 R$12300,00 

11 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI 
Especificação Técnica: 5 parâmetros 
básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui 
suporte p/ monitor; pressão invasiva (pi)(não 
possui); capnografia / agentes 
anestésicos/índice de sedação anestésica-
mét. aspir. de baixo fluxo:até 50m1/min / sem 
agentes anestésicos/sem índice de sedação 
anestésica; débito cardíaco(não possui); 
tipo/tamanho- estrutura mista ou modular/de 
10" a 12". 

B.BRAUN 3 R$23815,00 R$71445,00 

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

MOBRAZ 3 R$2200,00 R$6600,00 

13 CAMA  PPP  
Especificação Técnica: Cama  PPP  manual 
com apoio de pernas removível, apoio de 
coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de 
liquídos. Base dividida em no  minima  3 
seções: dorso, assento, perneiras e 
complemento da perneira removível. Com  
rodízios e com grades na região do dorso,  

MOBRAZ 5 R$7850,00 R$39250,00 

Tel: (91) 3081-00271199119-3900 E-mail: novahospitalar7gmail.comlladm@novahospitalar.com  
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poliuretanos ou similar. Capacidade mínima 
de 120 kg. Acompanha colchão compatível 
com as dimensões da cama. 

injetadas e com acabamento pintado em  

14 CARDIOTOCÓGRAFO 
Especificação Técnica: portátil, c/impressora, 
gestação gemelar. c/suporte 

BIONET 1 R$27800,00 R$27800,00 

15 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO 
Especificação Técnica: possui rodízios; cuna 
acrílico; estrutura aço / ferro pintado. 

MOBRAZ 3 R$1100,00 R$3300,00 

16 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL 
Especificação Técnica: composição 
polietileno 

MOBRAZ 1 R$790,00 R$790,00 

17 REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
PEDIÁTRICO (AMBU) 
Especificação Técnica: possui reservatório; 
material de confecção  silicone;  aplicação/ 
infantil; possui válvula unidirecional. 

MEDFLEX 3 R$400,00 - R$1200,00 

VALOR DA PROPOSTA: R$ 686090,00 

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS 

BELÉM, 14 DE JULHO DE 2021 

PAULO ROBERTO JR 

DIRETOR GERAL  

Tel: (91) 3081-00271199119-3900 E-mau:  novahospitalar74gmail.comlladm@novahospitalar.com  
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PROPOSTA COMERCIAL N°144/2021 -  SMART  

ANANINDEUA (PA), 15 de Julho DE 2021. 
A 
PREFEITURA MINICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI - PA 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. 

SENHOR SECRETARIO: 

01 APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
IGARAPÉ-MIRI — PA, CONFORME ABAIXO SE DETALHA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL. 

01 

MONITOR MULTIPARAMETROS 
Especificação Técnica: 	Possui suporte p/ monitor; 	5 
parâmetros 	básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; 	tipo/ 
tamanho- pré configurado/de 10" a 12" 

und 03 

R$ 22.350,00 R$ 67.050,00 

02 

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 plano horizontal para posicionamento do aparelho de 
raios 	X; 	possuir 	bandeja 	para 	alojamento 	do 	filme 
radiográfico. 	Leito 	do 	recém-nascido 	construído 	em 
material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis 
e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes 
manuais 	do 	leito 	nas 	inclinações 	mínimas 	de 
Trendelenburg 	e 	Próclive; 	colchão 	de 	espuma 	de 
densidade adequada ao leito do paciente em material 
atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas 
dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta 
epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com 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 mínimo: falta de energia; falha na 
resistência 	de 	aquecimento; 	falta 	de 	sensor 	ou 
desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar 
o equipamento no mínimo: 	Bandeja sob o leito para 
armazenamento de materiais diversos e haste para suporte 
de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante. 

und 03 

R$ 21.570,00 R$ 64.710,00 

03 

INCUBADORA DE TRANSPORTE  NEONATAL  
Especificação 	Técnica: 	Equipamento 	possui 	cúpula 
construída em acrílico transparente, com paredes duplas 
em toda sua superfície 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, ambas com paredes duplas; possuir portinholas 
com manga punho e guarnições autoclaváveis em  silicone  
atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e 
drenos. Para-cho•ue • ue •rote•e todo o •erimetro da  

und 02 

R$ 36.700,00 R$ 73.400,00 

SMART  SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI 
CNP1 n'' 04.707.446. 0001-01 - Inscrição Estadual to' 15.650.046-9 
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CEP 67140-648 - Ananindeua - POlá 
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incubadora. 	Deve 	possuir leito 	removível 	em 	material 
plástico 	antialérgico 	com 	dimensões 	que 	permitam  
adequada ergonomia para cintos de segurança em material 
macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão 
removível, 	impermeável e de material atóxico e auto- 
extinguível com espuma com densidade adequada, sem 
costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio 
sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta 
eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com 
altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através 
de espuma sob o leito. 	Iluminação auxiliar com haste 
flexível para ajuste do foco. Deve 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. 
Deve 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, 
Hipotermia/hipertermia, 	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 automático do tipo 
flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no 
mínimo; 	carro 	de 	transporte 	tipo 	maca, 	com 	altura 
ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à 
ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para 
oxigênio 	ou 	ar 	comprimido 	com 	válvula 	redutora 	e 
manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira 
para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de 
oxigênio 	com 	regulador 	e 	fluxômetro, 	colchonete 
confeccionado em material atóxico e demais componentes 
necessários a instalação e funcionamento do equipamento. 
Alimentação 	elétrica 	a 	ser 	definida 	pela 	entidade 
solicitante. 

04 
OXIMETRO DE PULSO 
Especificação Técnica: 	tipo portátil (de mão)  corn 	1 
sensor; 

und 06 

R$ 2.910,00 R$ 17.460,00 

05 
DETECTOR FETAL 
Especificação Técnica: tipo portátil:/tecnologia digital; 
display-possui 

und 01  
R$ 1.171,00 R$ 1.171,00 

06 

APARELHO DE ANESTESIA 
Especificação 	Técnica: 	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 
(02) e óxido nitroso (N20), podendo ser uma única para ar 
comprimido ou com monitoração digital com entrada para  

und 01 

R$ 132.450,00 R$ 132.450,00 
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oxigênio 	(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 de rápida montagem e desmontagem pelo 
operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, 
cirucuitos 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: Ventilação 
manual; 	Ventilação 	com 	respiração 	espontânea 	sem 
resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e 
ciciada 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 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 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; 04 sensores de 
fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma 
para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar 
comprimido e demais acessórios necessários para o 
perfeito funcionamento do equipamento. 

07 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA 
(ICTERICIA/NEONATOLOGIA) 
Especificação Técnica :possui iluminação  led;  berço em 
acrílico( não possuí); painel de controle microprocessado; 
ajuste de irradiancia. 

und 03 

R$ 6.750,00 R$ 20.250,00 

08 

REANIMADOR PULMONAR EM T 
Especificação Técnica: 	*Equipamento 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 Positiva no 
Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). 
Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. 
Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de 
entrada. Deve possuir manovacuómetro, válvula de ajuste 
de pressão máxima de alívio, válvula de controle de 
pressão 	inspiratória, 	conector para entrada de gás e 
dispositivo de saída 	de gás. 	Acessórios 	que devem  
acorn  eanhar o e•uteamento: circuito de pesa T, oulmão  

und 03 

R$ 16.900,00 R$ 50.700,00 
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09 

INCUBADORA  NEONATAL  (ESTACIONÁRIA) 
Especificação 	Técnica: 	Equipamento 	construído 	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 rebatível; Possui pelo menos 5 
portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com 
os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material 
atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve 
pressão positiva dentro da câmara; 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  rod  ízios de pelo menos 4 polegadas e freios; 
Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e 
radiotransparente, 	permitindo 	o 	procedimento 	de 
radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas 
posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir 
a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora 
da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de 
segurança; Possuir colchão de espuma de densidade 
adequada ao conforto do paciente; capa de materiais 
atóxicos e autoextinguíveis; 	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; Servocontrole 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 
mínimo: 	Alta 	temperatura 	ar/pele; 	Baixa 	temperatura 
ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, 
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 mínimo: 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, adaptadores e conectores 
necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a 
ser definida pela entidade solicitante. 

und 02 

R$ 3050(Q,,  

\..„.... 

'"$ 60,1 	,00 

10 
CPAP 
Especificação Técnica: configuração 
c/umidificador;c/comnsação;c/máscara nasal 

und 03 
R$4.210,00 R$ 12.630,00 

11 
MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI 
Especificação 	Técnica: 	5 	parâmetros 	básicos- 
ecg/resp/spo2/pn1/temp;possui suporte p/ monitor; pressão  

und 03 
R$ 22.900,00 R$ 68.700,00 
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