
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE
VENTILADOR PUMONAR NEONATAL

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Contrato  de  locação  de  equipamento  de  6  (seis)  Ventiladores  pulmonares  Neonatais,  incluindo  manutenção
preventiva e corretiva, emissão de laudo de calibração e teste de segurança elétrica.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO VENTILADOR NEONATAL:
Ventilador eletrônico microprocessado para suporte ventilatório de pacientes neonatais e pediátricos com 
sistema de funcionamento por fluxo contínuo, ciclado a tempo e limitado a pressão com assistido/controlado, 
SIMV, CPAP, PSV em fluxo contínuo. Ventilação de back up para todos os modos de ventilação inclusive Cpap. 
frequência respiratória de 0 a 180 min., tempo inspiratório até 15 s.,fluxo inspiratório de 2 a 30 l/min., Fluxo 
expiratório de 2 a 30 l/min. (fase inspiratória e fase expiratória), PEEP/CPAP até 50 cm/H2O, Pressão limite de 05 
a 70 cm/H2O e sensibilidade por fluxo de 0,2 a 5 l/min.,  Pressão suporte de 0 a 50 cm H2O, medida de pressão 
das vias aéreas na conexão do paciente. Controles com acionamento direto pelo operador dos parâmetros 
frequência, peep/cpap, concentração de O2, pressão inspiratória e fluxo. Incorpora nebulização sincronizada na 
fase inspiratória, insuflação de gás traqueal – TGI – sincronizado na fase expiratória, pausa expiratória e pausa 
inspiratória com acionamento direto com apenas um toque para medição de Plateau e autopeep. Monitoração de 
volume corrente exalado inclusive em fluxo contínuo, volume minuto exalado inclusive em fluxo contínuo. 
Identificação automática do sensor de fluxo proximal para neonatal e pediátrico. O ventilador permanece em 
funcionamento caso o sensor seja desconectado. Incorporado de sistema automático de limpeza para eliminar 
condensação de água nos tubos do pneumotacografo realizando auto-calibração periódica sem intervenção do 
operador permitindo o uso ininterrupto da monitoração. Alarme de alta e média prioridade, limite de alta pressão 
inspiratória, alarme de baixa pressão inspiratória, alarme e limite de alto PEEP, alarme de tempo de apneia com 
acionamento automático de ventilação de back up em todos os modos inclusive em Cpap, falha no fornecimento 
de gás, ventilador inoperante. Incorpora bateria interna selada, recarregável, com autonomia de 120 minutos e 
funcionamento continuo na ausência do blender. O ventilador quando desligado armazena na memória os últimos 
alarmes e parâmetros dos modos ventilatórios. Manômetro de pressão endotraqueal de –10 a 80 cm H2O Com 
pontos luminosos de fácil visualização onde cada ciclo é mantido a indicação do pico de pressão. Sistema de 
umidificação aquecida, constituído de material em polisulfona, com sensor de temperatura desconectável para 
indicação da temperatura dos gases inspirados. Misturador ar e oxigênio (Blender) para controle da FiO2 da 
mistura ar e oxigênio, com sistema de alarme para falta dos gases. Entrada pneumática de rede canalizada de ar 
comprimido e oxigênio. Seleção automática de voltagem de 100 a 240 volts e 12-14 volts para alimentação 
externa. Monitor gráfico microprocessado. Apresentação em tela de cristal líquido. Apresenta telas com a 
indicação dos seguintes parâmetros numéricos (mecânica respiratória): pressão inspiratória máxima, pressão de 
platô, PEEP, pressão média nas vias aéreas MAP, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume 
corrente inspiratório, volume corrente expiratório, volume minuto, frequência respiratória, tempo inspiratório, 
relação I: E, resistência inspiratória, resistência expiratória, complacência dinâmica, complacência estática, índice 
de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes 
parâmetros gráficos: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, Loops pressão x volume, fluxo x volume, 
tendência das últimas 24 horas da pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência 
respiratória, tendência resistência de via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, Possibilita monitoração 
da oximetria da ventilação do paciente, com alarmes de máxima e mínima FiO2, independente dos controles do 
ventilador.
O ventilador Neonatal deverá vim acomapanhado de 1 (um) umidificador para cada equipamento contratado.
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3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
No serviço da contratada, deverão estar previstos:

1 – Manter o equipamento em perfeitas condições de uso.
2 – Em caso de problema nos equipamentos a CONTRATANTE fará contato com a CONTRATADA, via e-
mail através da equipe de Engenharia Clínica. A CONTRATADA tem até 48 h para atender o chamado.
3 – Apresentar Ordem de serviço para todas as atividades executada na CONTRATANTE, assinadas pelo
técnico executante.
4 – Apresentar relatórios técnicos sempre que constatado irregularidades.
5  –  Identificar,  uniformizar  todo  e  qualquer  funcionário  que  necessite  adentrar  nas  dependências  da
CONTRATANTE.
6  –  Havendo  alguma  eventualidade  com  os  equipamentos  locados,  a  empresa  contratada  deverá
apresentar prazo para disponibilização de um novo equipamento, sendo este inferior a 30 dias
7 – Realizar os serviços conforme preceitua o objeto deste contrato, nos locais e condições que melhor
atenderem as necessidades e convenientes da CONTRATANTE.
8  –  Responsabilizar-se  por  todos  os  riscos  e  despesas  decorrentes  da  contratação  de  funcionários
utilizados na execução do presente contrato, bem como responsabilizando quanto ao comportamento e
eficiência deles.
9 – Reparar, dentro dos prazos e condições determinadas pela CONTRATADA, todas as falhas constadas
nos serviços  objeto  deste  contrato.  Havendo necessidades visitas  ou corretivas  com necessidade da
manutenção,  despesas aéreas,  translados aeroporto  /  hospital,  diárias de hotéis  e  refeições,  será de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE informa com no mínimo de 07 dias de
antecedência coso necessidade de visita. 
10 – Manter sigilo das informações das amostras analisadas.
11 – Em caso  de problema com peças nos  equipamento  fica  por  conta da  CONTRATADA todas as
despesas de troca dos itens necessários..

4 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
Respeitar a fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na execução do presente
contrato, as Leis, Portarias, Requisitos de qualidade e determinações das Autoridades Públicas competentes com
relação aos assuntos pertinentes ao abjeto deste contrato, omo também, quanta ao cumprimento da Legislação
Trabalhista aplicável em LOCATARIA e seus empregados.

5 – PROPOSTA DO CONTRATO
A proposta do contrato devera apresentar valor unitário para cada equipamento por mês.
Se acaso o equipamento locados fique indisponíveis por mais de 15 dias no mês, a CONTRATANTE, estará isenta
de pagar pelo serviço de locação do equipamento em questão para aquele período. Este item não cabe aos
equipamentos da CONTRATANTE.

6 – CONTRATO 
Não é permitida à contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou
transferência, total ou parcial.

7 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento será feito mensalmente conforme equipamentos disponíveis.

8 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 12 meses.

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS
As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme
Santos Neves, ou pelo e-mail: compras@hejsn.aebes.org.br em até 5 (cinco) dias, após a sua publicação.

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra, ES.
Telefone: 3331-7589 / 3331-7542


