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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES  

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 

 
 
1- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Serviço de locação de equipamentos para atenderem a demanda da abertura de 07 leitos no Centro Obstétrico do 
Hospital Dr. Jayme Santos Neves. 

 

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

- Monitor multiparamétrico – 07 Unidades 

 Para beira de leito, transportável, com bateria, compatível com qualquer tamanho, peso e idade de paciente, tela 
em LCD a cores, operação simples, exibição simultânea de no mínimo 3 curvas de diferentes parâmetros na tela, 
sistema de alarmes com no mínimo três prioridades, armazenamento de pelo menos 24h de tendências gráficas, 
Ter a capacidade de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deverá ser capaz de 
monitorar pacientes neonatos sem requisitar adição de software. Durante o transporte deverá suportar toda 
monitorização de todos os parâmetros invasivos e não invasivos que estiver sendo monitorada a beira leito, 
configuração de tela e alarmes, deverá ser mantida independente da localização do monitor. Nenhum custo deverá 
ser adicionado pelo Cálculo de drogas. Deve ser obrigatório nomear cada uma das ondas de pressão, no mínimo 10 
nomes devem estar disponíveis, tais como: Arterial, PVC, PA, PAE e PIC. Características dos Parâmetros mínimos 
incorporados: ECG: com opção para 3, 7, 8 ou 12 derivações (I, II, III, aVL, aVF, aVR e V1 a V6), Faixa de medida 
entre 20 e 300 bpm, Precisão de ± 2 bpm ou ± 1%, o que for maior, Alarmes limites máximos e mínimos 
selecionáveis pelo usuário, Detecção de marca passo derivações I, II ou III,. Acompanha um cabo de ECG de 5 
vias. Análise de arritmias básica: Assistolia, Taquicardia e Fibrilação Ventricular e possibilidade de arritmia 
avançada com detecção das seguintes arritmias: Batimentos Ventriculares, Ritmo Idioventricular Acelerado, Dupla 
de Batimento Ventricular, Bigeminismo. Respiração: Faixa de medida: 0 a 155 RPM, Precisão: ± 1 1/min ou 2%, o 
que for maior, Alarmes: limites máximos e mínimos de freqüência respiratória selecionáveis pelo usuário, Curva de 
respiração por impedância, Freqüência Respiratória. Oximetria de pulso: Visualização da curva de saturação arterial 
de O2 e freqüência de pulso vistas pelo monitor, Faixa de medida entre 1-100%, Pulso entre 20-300 bpm, Precisão 
SpO2 entre 70 e 100%, ± 2%; Alarmes limites máximos e mínimos de SpO2 e pulso, Possibilidade de escolha entre 
sensores Nellcor ou Massimo. Deve acompanhar um cabo extensor e um sensor de SpO2 neonatal. Pressão não 
invasiva: Parâmetros medidos: Pressão sistólica, diastólica e média, Método de medida Oscilométrico, Neonatos a 
adultos, Faixa de medida: 1 a 240 minutos, manual ou contínuo. Deve acompanhar um manguito de PNI tamanho 
neonatal normal e um mangueira de PNI. Pressão invasiva: Incorporação de 2 canais de pressão invasiva, com 
possibilidade de 8 canais opcionais, curvas visualizadas independentemente, Faixa de medida para qualquer 
pressão medida: entre –30 e 400 mmHg, Alarmes Pressão Invasiva: limites máximos e mínimos para pressão 
sistólica, diastólica, e média selecionáveis pelo usuário. Deve acompanhar módulo de PI com dois canais.. 
Capnografia: Método de medida mainstream e sidestream (para pacientes não “entubados”). Parâmetros 
mostrados: CO2 final exalado, CO2 inalado, freqüência respiratória (FRc). Método de medida: Infravermelho. Faixa 
de medida: entre 0 e 99 mmHg de pressão parcial de CO2. Compensação:O2/N2O: Selecionável pelo usuário. 
Fluxo de amostragem: 180 ml/min ± 10 ml (modo de medida de sidestrean)Aquecimento: £ 5 min (a 25oC). 
Especificações elétricas: Consumo de energia: £ 68 W, Isolamento: Fuga de corrente: £ 10 mA (por UL 544), < 10 
mA (por IEC 601-1), Classe de proteção: IEC 601-1. Deve atender as seguintes normas NBR IEC60601-1 (1997), 
NBR IEC60601-1-2 (1997), NBR IEC60601-2-27 (1997), NBR IEC60601-2-30(1997) E NBR IEC 60601-2- 49(2003). 
RDC59.  

TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM VIR COM O EQUIPAMENTO E EM CASO DE QUALQUER DANO CAUSADO 
PELO HOSPITAL ESTES DEVERÃO SER REPOSTOS PELA CONTRATADA, INCLUSO NO VALOR DO 
ALUGUEL. 
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- Ventilador Mecânico – 02 Unidades 

Ventilador pulmonar deverá atender a seguinte especificaçãoo: 

Ventilação com tempo controlado com fluxo contínuo e limite de pressão, com modalidades assit./ controlada , 
SIMV, CPAP e pressão de suporte, ventilação de bakup para apneia e atuação em todas as modalidades inclusive 
CPAP. Permite pressão de suporte em fluxo contínuo, provido de compensação de fluxo, manutenção dos niveis 
PEEP/CPAP atraves do fluxo de base ajustável, de forma a propriciar conforto ao paciente, permite ajuste de PEEP 
e automatico dos niveis de pressão controlada e de pressão de suporte de forma a manter os valores de volume 
corrente dentro de uma faixa de segurança especificada. 

Permite ventilação com frequencia respiratória de 180 rpm. Toda monitorização de ajustes de parâmetros e de 
alarme de fácil manuseio e visualização. Controle de concentração de oxigênio (misturador mecânico) 21 a 100%, 
ferquencia respiratória mandatória 0 a 180 min-1, fluxo inspiratório controlado a 2 a30 L/ min, tempo inspiratório 
0,10 a 15,0 s, pausa inspiratória manual 0 a 15,0 s, pressão controlada até 80 cm H2O, frequencia : 1/1 a 1/100 
ciclos, pressão suporte ate 50 cm H2 O, máxima de pressão limitada a 80 cm H2O minima pressão limitada 10 cm 
H2O, pausa inspiratória e expiratória manual de até 15 segundos, TGI (insuflação manual de gas) sincronizada com 
a fase expiratória, NBZ sincronizada com a fase inspiratória. Monitores com parâmetros numéricos, mecânica 
respiratória, resistência inspiratória, resistência expiratória complacência estática e dinâmica, trabalho respiratório 
RSBi (indice de desmame), monitoriação gráfica, tendências, indicadores visuais, entrada eletrica, entrada 
pneumática. Deve incluir os acessórios ( pedestal com rodizios, braço artuiculado, circuito paciente neonatal em 
silicone, completo e autoclavável, sensores de fluxo pediátrico e neonatal, valvula de exalação com diafragma, 
conector para TGI e VNI, Cotovelo em 90°, mangueira para oxigênio e ar comprimido (4 metros cada), umididicador 
aquecido mitsy 3, sensor de temperatura, jarra térmica IM 300, válvula reguladora de ar comprimido e oxigênio de 
parede. 

 

 

 
3 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA  
As empresas deverão ter assistência local, e em caso de eventual problema no equipamento, estes deverão ser 
substituídos em até 24 horas. Mesmo se o problema tenha sido causado por mau uso, sendo apresentado 
posteriormente o valor a ser arcado pela CONTRATANTE. 
As empresas deverão ser fornecedoras exclusivas das marcas dos equipamentos nos quais estas estarão 
alugando. 

 
4 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
A CONTRATADA fornecer funcionando na quantidade e conforme a especificação os equipamentos listados no item 
1 deste documento, garantindo o seu funcionamento e repondo o equipamento em até 24 horas caso este 
apresente algum problema. 
Deverão estar inclusas no processo de aluguel, as manutenções preventivas e corretivas. As preventivas serão 
executadas conforme recomendação do manual do equipamento. 
Estão inclusos no escopo deste contrato os testes de segurançaa elétrica(no mínimo um por ano), e a calibração. 
Todos serão executados conforme frequências estipuladas pelo fabricante. 
Os equipamentos ja deverão ser entregues com os laudos de calibração e teste de segurança elétrica. 
Para as manutenções corretivas todas as peças são de responsabilidade da contratada, exceto se o dano causado 
seja ocasionado por mau uso. 
 
5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO 
O pagamento será fixo mensal, mediante a apresentação de nota fiscal e certidões que comprovem a regularidade 
fiscal da CONTRATADA, sendo pago até o 10º dia do mês subsequente à prestação de serviços. 
Caso não seja cumprido o quantitativo de equipamentos descritos no item 2 deste documento, será descontado da 
fatura mensal do contrato a quantidade de equipamentos não disponíveis para o contratante. 
 
6 - CONTRATO 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou 
transferência, total ou parcial. 

 
7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato será até o aceite final por parte da CONTRATANTE. 

 
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) 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 3(três) dias após a sua publicação. 
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