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Nome do Órgão: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
CNPJ:

Nº Proposta SICONV: 63299/2010

60.922.168/0004-29
UF: RJ

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

DISPOSIÇÕES GERAIS 
- A Coordenação Geral de Investimentos de Infraestrutura em Saúde (CGIS) procederá, conforme previsto no Termo de Convênio, à análise técnica com base na descrição e detalhamento nas especificações técnicas e nos valores apresentados, visando avaliar a compatibilidade técnica-econômica dos equipamentos médico-hospitalares (EMH), materiais permanentes (MP) e unidades móveis de saúde (UMS) descritos neste documento. - De acordo com o Manual de Convênios do Fundo Nacional de Saúde (FNS), compete à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde a análise dos aspectos relacionados ao mérito do pleito, objeto e objetivos, viabilidade e sustentabilidade do pleito. - Compete ao Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS) a análise técnico-econômica das propostas de financiamento para a aquisição de equipamentos de informática e estruturação de redes. - Questões de ordem jurídico/legal e contábil/financeiro não fazem parte do escopo desta análise sendo de responsabilidade de outras áreas do Ministério da Saúde. - Os EMH/MP e os respectivos quantitativos apresentados no quadro 1 deverão ser os mesmos constantes no Plano de Aplicação Detalhado aprovado pela Análise Técnica de Mérito e considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde. Para itens cujo registro é obrigatório, os mesmos deverão estar validados na ANVISA. - META: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes ou Unidades Móveis de Saúde constantes no quadro 1. 

  Relação de EMH/ MP/ UMS pleiteados - Quadro 1 

Tipo Entidade ENTIDADE Esfera AdministrativaPRIVADA
Endereço PAULINO AFONSO, 477,  - CENTRO
Município PETROPOLIS UF RJ CEP 25684900DDD FoneResponsável VINICIUS TADEU DE OLIVEIRAE-mail: hst@hst.org.br

UNIDADE ASSISTIDA:HOSPITAL SANTA TERESA - RUA PAULINO AFONSO, 477, CENTRO - CEP:25680003
CNES: 2275635MUNICÍPIO: PETROPOLIS

  Item(s) Cadstrado(s)
Item1 DescriçãoMonitor de Sinais Vitais EQUIPAMENTOTipo Qtd.1 Vr. Solic33.000,00 Vr. Tot Solic33.000,00 Vr. Aprov30.000,00 Vr. Tot Aprov30.000,00
Especificação TécnicaMonitor multiparamétrico podendo ser utilizado na monitoração de ECG/respiração, pressão não-invasiva, oximetria de pulso, pressão invasiva, 

capnografia, temperatura, débito cardíaco, agentes anestésicos, indice de sedação anestésca, para uso em pacientes adultos/pediátricos e neonatal, especificamente para Centro Cirúrgico.
- Bateria;- Monitor colorido;
- Tipo de Monitor (LCD);- Parâmetro de Eletrocardiograma (ECG);
- Parâmetro de Oximetria (SPO2);- Parâmetro de Pressão Não Invasiva (PNI);
- Parâmetro de Temperatura;- Parâmetro de Respiração);
- Parâmetro de Pressão Invasiva;- Parâmetro de Capnografia (ETCO2);
- Parâmetro de Débito Cardíaco (DC);
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- Parâmetro de Análise de Gases;
- Parâmetro de Índice de Sedação Anestésica.
Item
1

Descrição
Televisao EQUIPAMENTO

Tipo Qtd.
5

Vr. Solic
1.820,00

Vr. Tot Solic
9.100,00

Vr. Aprov
1.330,00

Vr. Tot Aprov
6.650,00

Especificação Técnica
Aparelho utilizado para captação de sinais de imagens e sons.Tipo => LCD
Tamanho da tela => MÍNIMO DE 32
Conversor digital => Possui
Entrada => HDMI
Portas => USB
Full HD => Não possui
Item3 Descrição000162-Aparelho de Anestesia EQUIPAMENTOTipo Qtd.1 Vr. Solic162.000,00 Vr. Tot Solic162.000,00 Vr. Aprov80.000,00 Vr. Tot Aprov80.000,00
Especificação TécnicaAparelho de Anestesia com monitor Multiparâmetros acoplado. Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, 

adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital 
com entrada para oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O.Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de 
sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada.Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. 
Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, 
ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória -todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários 
para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos-. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes 
audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais 
com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação. 
Monitor Modular Multiparamétrico para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Possuir no mínimo as seguintes configurações: Monitor de LCD colorido de no mínimo 10 polegadas. Permite conexão com impressora e saída serial para comunicação, apresentação simultânea de no 
mínimo 5 formas de onda na tela, armazenamento de informações do paciente, possibilidade de visualização de tendências gráficas, sistema de alarmes audiovisuais, bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos, indicações de equipamento ligado em rede elétrica/bateria, 
bateria com carga baixa. Possuir a monitoração dos parâmetros: ECG - Eletrocardiograma, SPO2 -Saturação de Oxigênio, PNI -Pressão Não Invasiva, Temperatura -pelo menos 2 canais, Respiração, PI -Pressão invasiva em 2 canais e ETCO2 -Capnografia. Possuir todos os cabos para 
devidas conexões e todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI
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Valor Total: 116.650,00Qtd Itens:3 Qtde Total Itens:7

Total Informática:Total Equipamentos: 0,00204.100,00 0,00116.650,0007

  Total Geral

Produto Médico:
Serviço:

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

Qtd Vlr Solic.(R$) Vlr Aprov.(R$)

Material Consumo: 0 0,00 0,00

CPF:
Nome:Cargo:28342257886

VINICIUS TADEU DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Declaro estar ciente de todas as implicações legais concernentes a veracidade das informações aqui por mim apresentadas.


