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ADENDO AO EDITAL PREGÃO ELETRONICO N° 2301 .01/2020. 

Onde lê - se: 
ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

4— ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

ITE: 	ESPEFIFICAÇÃO DO PRODUTO 
	

JUA TIDE 	UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

L 

Aparelho de Anestesia SAT5ÕÕ 	 -- - 

Sistema de anestesia completo, 

microprocessado para cirurgias de alta 

complexidade em pacientes neonatais, 

pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Para 
ser utilizado em ambiente de emergência, 
centro de parto e cirúrgico, para procedimento 

de anestesia, composto por rack, 
vaporizadores, sistema de ventilação, 
monitoração e acessórios. 

Construído em gabinete com estrutura em aço 

de alto impacto, com pintura epóxi ou material 
tecnicamente compatível com a finalidade. 
Bandeja superior para suporte de 

equipamentos de monitorização extras, 
interface. Dotado de gaveta e rodízios com 

travas nas rodas dianteiras. 

Permitir também a utilização através de 

cilindro de 02 e N20, bloco de fluxomêtro 
transparente retroiluminado com escala de alto 

e baixo fluxo pelo menos para oxigênio e óxido 

nitroso ou digital. Tubulação interna 

diferenciada para cada gás e sistema de 
segurança contra hipóxia que garanta uma 

mistura de no mínimo 25% de 02, fluxo de 

oxigênio de no mínimo 3511min. 

Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos 

demais para uma pronta identificação deste; 
entrada de 02, N20 e ar comprimido de rosca 

padrão. 
Filtro totalmente autoclavável (inclusive 
sensores de fluxo), canister para 
armazenagem de cal sodada, sistema de 

exaustão de gases, ventilação manual e ajuste 

de pressão da válvula APL de 5 a 70cmH20. 
O aparelho deve possuir pistão ou fole 
integrado ao circuito respiratório, operando de 

forma passiva ascendente com campânula 

graduada. 
Possibilidade de acoplar 02 vaporizadores 
calibrados, com utilização simultânea e que os 

UNDI 	1 
	

R$113.333,33 
	

R$113.333,33 1 
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- 02 tenham ligação com sistema de fluxo de / 	1 

gases; deve possuir um sistema de segurança / 
para o agente selecionado. 

Ventilador pulmonar com tela colorida, que 
permita ventilação mecânica nos seguintes 
modos: 	ventilação 	controlada 	a 	volume, 
ventilação controlada a pressão, ventilação - 
intermitente 	mandatória 	sincronizada, 
ventilação por pressão de suporte, ventilação -f manual/espontânea. Atendendo aos seguintes 
parâmetros: Volume Corrente de 20 a 11400ml, 

freqüência 5 a 70rpm, fluxo inspiratório 5 a 

lOOl/min, pressão suporte 5 a 40, peep de 5 a 
20cmh2o 	para 	pacientes 	com 	distúrbios 
ventilatórios que necessitem de altos valores 
de peep, 	pausa inspiratória de 5 a 50%, 
relação l:E de 4:1 a 1:4, disparo por fluxo ou 
pressão 	para 	melhor sincronia 	paciente x 
ventilador. Todos os controles devem possuir 

faixas de ajustes suficientes para atender a 
pacientes 	de 	neonatais 	a 	adulto 	obeso 
mórbidos. 

Deve 	possuir 	no 	mínimo 	monitorização 
respiratória de volume corrente, freqüência 
respiratória, 	pressão 	de 	pico, 	peep, 	F102. 
Monitorização gráfica de pressão x tempo, 

fluxo x tempo e CO2 x tempo. Alarmes 

configuráveis para pressão, volume minuto, 
F102, apneia. 

Tempo mínimo de autonomia para bateria de 
45 	minutos. 	Alimentação 	automatica/bivolt 
11 0V1220V-601-1z. 

Possibilidade de monitorização de agente de 

gases e monitorização numérica e gráfica da 
capnografia 	disponível 	no 	aparelho 	de 

anestesia.  

Leia se: 

ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

4— ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

ITEM 	ESPEFIFICAÇÃO DO PRODUTO 	1 UND QUANTIDADE 

Aparelho de Anestesia 

Sistema 	de 	anestesia 	completo, 

microprocessado para cirurgias de alta UND 
	1 

complexidade em pacientes neonatais, 

pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Para 
ser utilizado em ambiente de emergência,  

VALOR  

UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

R$ 113.333,33 
	

R$ 113.333 ,33 
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centro de parto e cirúrgico, para procedimento 7 
de 	anestesia, 	composto 	por 	rack, 
vaporizadores, 	sistema 	de 	ventilação, 
monitoração e acessórios. 

Construído em gabinete com estrutura em aço 

de alto impacto, com pintura epóxi ou material 
tecnicamente compatível 	com 	a finalidade. 
Bandeja 	superior 	para 	suporte 	de 
equipamentos 	de 	monitorização 	extras, 
interface. Dotado de gaveta e rodízios com 
travas nas rodas dianteiras. 

Permitir 	também 	a 	utilização 	através 	de 
cilindro de 02 e N20, bloco de fluxomêtro 

transparente retroiluminado com escala de alto 

e baixo fluxo pelo menos para oxigênio e óxido 
nitroso 	ou 	digital. 	Tubulação 	interna 

diferenciada para cada gás e sistema de 
segurança contra hipóxia que garanta uma 
mistura de no mínimo 25% de 02, fluxo de 
oxigênio de no mínimo 3511min. 

Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos 

demais para uma pronta identificação deste; 
entrada de 02, N20 e ar comprimido de rosca 

padrão. 

Filtro 	totalmente 	autoclavável 	(inclusive 

sensores 	de 	fluxo), 	canister 	para 

armazenagem de cal sodada, sistema de 
exaustão de gases, ventilação manual e ajuste 

de pressão da válvula APL de 5 a 70cmH20. 

o 	aparelho 	deve 	possuir 	pistão 	ou 	fole 

integrado ao circuito respiratório, operando de 

forma passiva ascendente com campânula 

graduada. 
Possibilidade de acoplar 02 vaporizadores 

calibrados, com utilização simultânea e que os 
02 tenham ligação com sistema de fluxo de 

gases; deve possuir um sistema de segurança 

para o agente selecionado. 
Ventilador pulmonar com tela colorida, que 

permita 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 de 20 a 1400m1, 
freqüência 5 a 70rpm, fluxo inspiratório 5 a 

1 001/min, pressão suporte 5 a 40, peep de 5 a 

20cmh2o 	para 	pacientes 	com 	distúrbios 

ventilatórios que necessitem de altos valores 

de 	peep, 	pausa 	inspiratória de 5 a 50%, 
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relação l:E de 4:1 a 1:4, disparo por fluxo ou 
pressão 	para 	melhor sincronia 	paciente x 
ventilador. Todos os controles devem possuir 
faixas de ajustes suficientes para atender a 
pacientes 	de 	neonatais 	a 	adulto 	obeso 
mórbidos. 

Deve 	possuir 	no 	mínimo 	monitorização 
respiratória de volume corrente, freqüência 
respiratória, 	pressão 	de 	pico, 	peep, 	F102. 

Monitorização gráfica de pressão x tempo, 

fluxo x tempo e 002 x tempo. Alarmes 
configuráveis para pressão, volume minuto, 

F102, apneia. 

Tempo mínimo de autonomia para bateria de 
45 	minutos. 	Alimentação 	automatica/bivolt 
11 0V1220V-60Hz.  

Possibilidade de monitorização de agente de 

gases e monitorização numérica e gráfica da 

capnografia 	disponível 	no 	aparelho 	de 

anestesia. 

Ficam mantidas as demais condições no tlital(no que não colidirem com as deste ADENDO. 

Mucambo - Ce; 2de Jneiro de 2020. 

FRAfCO' CI E MEIDA AGUIAR 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 

. 


