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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 17545.698000/1170-04

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
17.545.698/0001-23

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO

Endereço Completo
 LAURO SODRE

 CENTRO

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68.465-000

UF
 PA

Município
 BAIAO

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
 34920005 - R$ 300.000,00 - NILSON PINTO 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAQUIM
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 05.425.871/0004-13 CNES: 4005732
Endereço: RUA DOUTOR BENA SANTANA - NOVO SAO FRANCISCO, CEP:68465000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAQUIM CNES: 4005732

 
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAQUIM
 Ambiente: Área de Esterelização
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros) 1 150.000,00 150.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 360 litros.
Deverá funcionar por meio de vapor saturado na faixa de temperatura entre 121°C a 134°C e apresentar estrutura em material
anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8
programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para
controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externa
e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas
portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical. Sistema
hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara
de esterilização e gerador de vapor deve ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e
bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor.Sistema de segurança que deve impossibilitar o
funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes
audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela
portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos
materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose, 1 impressora matricial.
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

 Ambiente: Área de Assistência ao Recém-nascido
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Berço Aquecido 1 9.500,00 9.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 
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 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 do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de
densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, 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 pára-choques
frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; 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 da falta de
energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia;
alta temperatura prolongada; advertência de rotina. 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. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) 1 250,00 250,00 

 Característica Física  Especificação
APLICAÇÃO INFANTIL 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Incubadora de Transporte Neonatal 1 28.500,00 28.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 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-choque que
protege todo o perímetro da 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 duas baterias
recarregáveis 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. 

 Ambiente: Sala de Emergência
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico 1 50.000,00 50.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de
ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação
Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo; Ventilação em dois
níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ciclado a tempo e com pressão limitada;
Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os
parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo
entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos;
PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a
100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia similar; Monitoração
de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada
categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado,
pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo
inspiratório, Tempo expiatório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de
curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com
as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de
energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao
equipamento; Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo
120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com
rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para
conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bomba de Infusão 1 5.000,00 5.000,00 

 Característica Física  Especificação
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EQUIPO UNIVERSAL 

BATERIA POSSUI 

KVO POSSUI 

ALARMES POSSUI 

PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO POSSUI 

BOLUS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral )
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Emergência 1 5.750,00 5.750,00 

 Característica Física  Especificação
CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 

CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS MÍNIMO DE 04 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 2 2.900,00 5.800,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS 

SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI 

VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI 

FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Parto Cirúrgico/Curetagem
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Emergência 1 5.750,00 5.750,00 

 Característica Física  Especificação
CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INÓX 

CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS MÍNIMO DE 04 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

RÉGUA DE TOMADAS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cardioversor 1 20.000,00 20.000,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Desfibrilador Convencional 1 9.250,00 9.250,00 
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 Característica Física  Especificação
TIPO BIFÁSICO 

BATERIA/PÁS INTERNAS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cama PPP 1 9.900,00 9.900,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Cama PPP com movimentos de elevação de leito. Apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar, munhequeiras e
dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira
removível. Com rodízios de no mínimo 6 polegadas de diâmetro. Com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento
pintado em poliuretanos. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

14 300.000,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
14 300.000,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
037036 BAIAO

ENDEREÇO
AV.GETULIO VARGAS,125, AO LADO DA LOJA CENTRO CENTRO CEP:68.465-000

 
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

 
Outros documentos para a Proposta - Termo de Responsabilidade.pdf

 Outros documentos para a Proposta - Laudo Obsolência - Auto Clave.pdf
 Outros documentos para a Proposta - Laudo Obsolência - Desfibrilador.pdf

 Outros documentos para a Proposta - Laudo Obsolência - Incubadora Neo.pdf
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