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Nome do Órgão: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA
CNPJ:

Nº Proposta SICONV: 63364/2010

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 DescriçãoBisturi Eletrico EQUIPAMENTOTipo Qtd.5 Vr. Solic27.000,00 Vr. Tot Solic135.000,00 Vr. Aprov16.000,00 Vr. Tot Aprov80.000,00
Especificação TécnicaBisturi Elétrico. Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. 

Com potência de no mínimo 300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: 
Spray - 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente.
Com duas saídas independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. 
Memorização de programações realizadas; indicação sonora da função acionada.Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta de comando manual reutilizável; 1 placa neutra 
permanente em inox; 1 cabo bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra dupla.
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Item1 DescriçãoCama de Recuperacao EQUIPAMENTOTipo Qtd.8 Vr. Solic28.062,50 Vr. Tot Solic224.500,00 Vr. Aprov8.000,00 Vr. Tot Aprov64.000,00
Especificação TécnicaCama elétrica motorizada com os seguintes movimentos: ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes 

posições: fawler, semi-fawler, cardíaca, vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, acionados via controle remoto de mão com fio.Cabeceira e Peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível.
Sistema de grades com retração linear através de acionamento único, fabricadas em polietileno ou material compatível, com sistema de amortecimento.
Leito em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 1,5mm no mínimo. Estrutura do estrado construído em longarinas de 3,2mm no mínimo.4 rodízios de no mínimo Ø100mm, duplos e não metálicos, sendo todos com freio e acionados em ambos os lados da cama, e com sistema de 
trava direcional.4 posições para suporte de soro ou trapézio.
Com função CPR - Ressucitação Cardiopulmonar Ganchos para drenos/ Bolsas do tipo foley/ dispositivos urinários.
Nível contra penetração de água IPX4.Capacidade de Carga de 200Kg.
Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28.
Item
1

Descrição
Capnografo EQUIPAMENTO

Tipo Qtd.
3

Vr. Solic
33.000,00

Vr. Tot Solic
99.000,00

Vr. Aprov
7.000,00

Vr. Tot Aprov
21.000,00

Especificação Técnica
TIPO: PORTÁTIL.
Item
1

Descrição
Video Laparoscopio EQUIPAMENTO

Tipo Qtd.
1

Vr. Solic
280.000,00

Vr. Tot Solic
280.000,00

Vr. Aprov
250.000,00

Vr. Tot Aprov
250.000,00

Especificação Técnica
Video Laparoscópio:Micro-câmera e Processador de imagens. Micro-câmera digital com 3 chips CCD, sistema de cor NTSC/PAL com resolução mínima de 750 linhas. 
Capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux; Conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes; Função para ajuste de cor branca; Conexões de saída de vídeo compatível com Full HD; Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros; 
Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Fonte de Luz: Lâmpada xenon de no mínimo 150 watts; Possuir controle de intensidade de luz; Contador de horas com indicador de fim de vida útil da lâmpada; Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma 
potência; Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Monitor de Vídeo: LCD de Grau Médico de no mínimo: 18 polegadas; Resolução mínima de: 1920 x 1080 pixels; sistema de cor PAL / NTSC; Entrada de vídeo compatível com o processador de imagens; Alimentação elétrica 127/220 Volts, 
60Hz. Insuflador de CO2: Permitir ajuste de fluxo de no mínimo; 0 zero a 30 litros/minuto,Permitir ajuste de pressão contínuo de no mínimo; 0 zero a 25mmHg, Display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo 
de gás e volume de gás; Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro; Dotado de circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual; Mangueira com filtro acoplável ao insuflador para 
insuflação de CO2 ao paciente; Mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2; Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. 02 cabos de fibra óptica de nó mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 02 camisas endoscópicas e 02 trocartes compatíveis com os 
endoscópios rígidos.Endoscópio Permanente Autoclavável. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem Full HD, visão foro obliqua de 30 graus, com 
sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 31 +/- 1 cm. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem FullHD, visão de 0 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão 
de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 31 +/- 1cm. Rack/Armário ,torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação dos equipamentos: Capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2, Possuir 
porta frontal e traseira; Rodízios emborrachados e com freios.
Item
5

Descrição
000162-Aparelho de Anestesia EQUIPAMENTO

Tipo Qtd.
3

Vr. Solic
162.000,00

Vr. Tot Solic
486.000,00

Vr. Aprov
80.000,00

Vr. Tot Aprov
240.000,00

Especificação Técnica
Aparelho 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 
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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.

Característica Física Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI

Valor Total: 655.000,00Qtd Itens:5 Qtde Total Itens:20

Total Informática:Total Equipamentos: 0,001.224.500,00 0,00655.000,00020

  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.


