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PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:

Número: Cidade: UF:
Insc. Estadual: Fone:

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN1 1,00 Ventilador eletrônico multiprocessado - com
capacidade mínima, conforme especificações a
seguir: tela gráfica no mínimo de 5”,
volumétrico e pressométrico para emergência e
transporte; aplicação: transporte intra/extra
hospitalar e atendimento de emergência;
pacientes: adultos pediátricos e neonatais;
modalidades mínimas: VCV
(assistido/controlado), PCV
(assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV,
fluxo contínuo, controles diretos para volume
corrente, frequência e sensibilidade assistida;
alarmes de pressão inspiratória alta e baixa,
volume total máximo e mínimo, PEEP, bateria
fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico
de pressão por tempo; misturador de ar
ambiente que permita ajuste da FIO2; leitor de
fluxo inspiratório integrado ao equipamento;
de fácil montagem, limpeza e esterilização;
sistema de fixação específico para uso em
ambulâncias e unidades móveis de resgate,
inclusive aéreo com compensação de altitude;
tecla stand by que interrompe as funções do
ventilador; botão de ciclo manual, que
determina
o início do ciclo respiratório; silenciador de
alarme por 60 segundos; controle de PEEP
eletrônico; entrada de bateria externa de 12V
DC; bateria interna recarregável com duração
mínima de 900 min. Contendo os seguintes
acessórios: Uma fonte alimentação 110/220 W;
uma mangueira O2; um braço articulado c/ 3
segmentos; um pedestal para uso ambulatorial,
com rodízios; um suporte para ambulância; um
suporte para maca; um circuito paciente - sem
dreno - adulto/pediátrico, em silicone; um
circuito paciente - sem dreno – neonatal, em
silicone.
Valor de Referência: 20.664,33000

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______
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Endereço:
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Número: Cidade: UF:
Insc. Estadual: Fone:

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN2 3,00 Autoclave  12 litros- - com capacidade mínima,
conforme especificações a seguir: capacidade
12 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no
mínimo 11 sistemas de segurança; operação
automática, com indicação de ciclo através de
displey de cristal liquido; sistema eletrônico
microprocessado de tempo e temperatura; tecla
de emergência; sistema eletrônico que
interrompa o ciclo de esterilização; termostato;
válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide;
válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de
silicone para vedação da porta; dispositivo com
sistema de segurança contra abertura acidental
da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de
borracha antideslizantes; desaeração
automática; despressurização automática;
secagem extra; potência de 1100 W, voltagem
220; temperatura (durante o ciclo da
esterilização) programável de mínima de 121ºC
tempo total de esterilização até 30 min,
contendo, no mínimo,  os seguintes acessórios:
02 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas,
fusíveis, abraçadeira e copo de medida d’agua.
Dimensões mínimas da câmara: diâmetro 21,6
cm X profundidade 33,3 cm. Medidas externas
aproximadas: largura 33,3 cmXaltura 33 cm x
profundidade 46 cm.
Valor de Referência: 3.865,58000

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______
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Sub.
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E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN3 1,00 Autoclave  21 - com capacidade mínima,
conforme especificações a seguir:  capacidade
21 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no
mínimo 11 sistemas de segurança; operação
automática, com indicação de ciclo através de
displey de cristal liquido; sistema eletrônico
microprocessado de tempo e temperatura; tecla
de emergência; sistema eletrônico que
interrompa o ciclo de esterilização; termostato;
válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide;
válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de
silicone para vedação da porta; dispositivo com
sistema de segurança contra abertura acidental
da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de
borracha antideslizantes; desaeração
automática; despressurização automática;
secagem extra; potência de 1600 W, voltagem
bivolt; temperatura (durante o ciclo da
esterilização) programável de mínima de 121ºC
tempo total de esterilização até 30 min,
contendo, no mínimo,  os seguintes acessórios:
03 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas,
fusíveis, abraçadeira e copo de medida d’agua.
Dime
nsões mínimas da câmara: diâmetro 25 cm X
profundidade 43 cm. Medidas externas
aproximadas: largura 38 cm X altura 39 cm x
profundidade 60 cm.
Valor de Referência: 3.929,61000

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______
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Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN4 1,00 Aparelho Eletrocardiograma 12 canais ECG -
com capacidade mínima, conforme
especificações a seguir: asquisição mínima de
12 derivações, com bateria inclusa, com
múltiplos formatos de impressão configuráveis:
1, 3, 6 e 12 canais, sensibilidade 5, 10, 20,
automática (I~aVF: 10, v1~V6:5) mm/mV,
velocidade de impressão mínima de 12,5mm/s,
25mm/s, 50mm/s, Filtros: AC (50/60Hz, -
20dB ou melhor); Muscular (25~35Hz, -3dB
ou melhor); Da Linha de base (0,1Hz, -3dB ou
melhor); Passa baixo (desligado, 40Hz, 100Hz,
150Hz; Tela LCD de 2 linhas, com indicador
de sensibilidade, velocidade, filtro, frequência
cardíaca, formato de impressão e de derivação
de ritmo, Indicador LED de qualidade de sinal
e alimentação elétrica e bateria (inclusa), dados
do paciente com identificação, nome, idade,
sexo, altura e peso; mediadas básicas
frequência cardíaca, intervalo PR, duração do
QRS, QT/QTc e eixo P-R-T.; papel térmico
A4; detecção de eletrodo solto, beep da QRS;
Alimentação corrente alternada ou bateria
recarregável (inclusa); t
ensão de alimentação: 100 – 240V, frequência
50/60Hz, autonomia da bateria de
aproximadamente 100 impressões de exames
no modo automático; Conexão com PC através
de interface RS-232 e LAN RJ-45 ou
adaptador USB; Conformidades: Classe I e
energizado internamente, tipo BF a prova de
desfibrilação; Acessórios: cabo paciente 10
vias, quatro eletrodos de membro tipo clip, seis
eletrodos precordiais, gel para eletrodo, cabo
de alimentação, papel térmico para impressão,
um CD manual de operação, software interno
de análise e interpretação automática de ECG;
Carro de transporte, EKGViewer Software,
bateria>2 horas.
Valor de Referência: 9.108,73000

UN5 10,00 Tablet com as especificações mínimas a seguir:
memória de 8 GB, tela 9,6”, wi-fi – android,
4,4, processador dual core, câmera de 5MP,
memória expansível até 128 MB
Valor de Referência: 874,50000

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______
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Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total
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Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

T O T A L

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______


