
O Hospital  Estadual  Dr.  Jayme Santos Neves,  com o  CNPJ 28.127.926/0002-42 –

Inscrição Estadual:  ISENTA,  AV. Paulo Pereira Gomes  – Morada de Laranjeiras –

Serra – ES CEP. 29166-828. Torna público a solicita ção de orçamento para aquisição

dos itens relacionados abaixo. 

Item Descrição Quantidade Unidade  Valor Unit. Valor To tal

01 Cama para procedimentos
clínico diversos ( descritivo

abaixo )

Unidade 20



Descritivo Cama

Cama  desenvolvida  para  atender  procedimentos  clínicos  diversos,  incluindo
atendimentos  em  Unidade  de  Terapia  Intensiva,  oferecendo  versatilidade,
desempenho e uma grande gama de recursos.

Possibilita a leitura do ângulo do dorso e do peso do paciente através de visores
digitais localizados na peseira. Permite também a leitura do ângulo de trendelemburg
e reverso do trend através de leitor mecânico instalado no estrado. Equipada com
sistema de  CPR  elétrico,  que  em caso  de  emergência  o  paciente  fica  na  posição
horizontal independente do acionamento dos motores. Cabeceira e peseira removíveis
para  ressuscitação  cárdio-pulmonar  e  estrado  com  dispositivo  de  compensação
abdominal.

Os movimentos de trendelemburg, reverso do trend e elevação são efetuados através
de colunas elétricas. Possui  rodas com sistema de freio  em paralelo  acionado por
pedais, sendo uma roda com sistema direcional e 5a roda com acionamento elétrico.
Equipada  com  iluminação  noturna.  Características  construtivas:  Leito:  Articulado
fowler, construído em tubos de aço com acabamento em pintura a pó. Revestido com
tampo de proteção em ABS pintado.

Leito  dividido  em  partes,  sendo:  dorso,  assento,  flexão  e  peseira.Equipado  com
dispositivo para colocação de suporte de soro em quatro pontos do leito e colocação
de  trapézio  em um ponto  do  leito.Estrado:  Chapa  de  aço  dobrado  em forma de
canaleta, com tubos de aço nas extremidades para colocação da peseira e cabeceira;
acabamento em pintura a pó. Possui marcador de ângulo de Trendelemburg e reverso
do Trendelemburg. Base: Tubos retangulares de aço com acabamento em pintura a
pó, revestida com tampa de proteção em ABS pintada, com rebaixo para colocação de
cilindro de oxigênio. Movimentos: Dorso, perna, elevação, trendelemburg, reverso de
trendelemburg  acionados  eletricamente,  possibilitando  diversas  posições  (fowler,
vascular, cardíaco) de procedimentos específicos. Os movimentos de trendelemburg,
reverso de trendelemburg e elevação são acionados através de sistema de colunas
elétricas.Possui dispositivo de compensação abdominal quando o dorso é levantado.
Possui também dispositivo de emergência (CPR) acionado eletricamente que, quando
acionado,  realiza  o  movimento  de  abaixamento  do  dorso  mais  rapidamente,
independente do acionamento dos motores, com amortecimento de segurança através
de  pistão  a  gás.Grades:  Construídas  em poliuretano  com acabamento  em pintura
poliuretano.As grades do dorso possuem painel  de  comandos nos  lados  interno  e
externo permitindo o acionamento dos movimentos pelas grades, quando habilitadas.
Cabeceira e peseira:  Removíveis,  construídas em poliuretano com acabamento em
pintura poliuretano, revestida na parte central com fórmica.A peseira possui painel
eletrônico  com  controle  geral  dos  comandos  da  cama,  podendo  desabilitar  o
acionamento das grades, acionamento elétrico do CPR, leitor digital para o peso do
paciente e para o ângulo do dorso. Possui para- choques de proteção embutidos na
própria cabeceira e peseira, evitando danos por impactos mecânicos.Rodas: 4 rodas
giratórias de 6” de diâmetro revestida com borracha termoplástica, com sistema de
freio em paralelo acionado por pedais, possui uma roda com sistema direcional.

Possui  também 5a roda com acionamento elétrico.  Cores:  Branco,  branco cartela,
gelo,  cinza  e  verde  (outras  coressomente  sob  encomenda).Acessórios  inclusos:
Balança  digital,  medidor  digital  do  ângulo  do  dorso,  medidor  de  ângulo  de
trendelemburg, luz noturna, suporte de dreno, bateria recarregável, CPR elétrico –
Dispositivo de segurança e 5a roda elétrica.

Acessórios opcionais: Colchão, trapézio e suporte de soro. Características técnicas:



Dimensões:Comprimento do leito: 2150 ± 10 mm

Comprimento total: 2370 ± 10 mm Largura total: 1045 ± 10 mm Largura do leito:
900 ± 10 mm Elevação máxima: 960 ± 15 mm Elevação mínima: 560 ± 15 mm
Ângulos: Dorso: 60o ± 5o Trendelemburg: min. 15o

Reverso de trend: min. 15oflexão: 35o ± 5oCarga máxima permitida: 220 kg Peso
líquido:  170  ±  10  kgCaracterísticas  elétricas:Tensão:  127/220
Bivolt(preferencialmente 220V) Frequência: 50/60HzPotência de entrada: 300V.Tipo:
B Grau de proteção de líquidos: IPX4 Baterias recarregáveis: 12Vcc-2,2Ah Motores: 2
x 24 Vcc Colunas: 2 x 24 Vcc Balança: 0 ~ 220 kg com divisões de 200g Ângulo do
dorso: 0 ~ 60° com divisões de 1°colunas.
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Tel.: +55 27 3331-7541 ou 3331- 7542
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E-Mail:  compras@hejsn.aebes.org.br

Em todas as compras, o fornecedor deverá enviar as certidões listadas abaixo, para o e-
mail  compras@hejsn.aebes.org.br.  Caso  a  nota/produto  seja  enviado  sem os  devidos
documentos a mercadoria não será recebida pelo setor de Almoxarifado: 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
Certidão Negativa de Débitos Municipais.
Certidão de Dívida Ativa da União. 
Certificado de Regularidade do FGTS. 
Certidão de Débitos junto ao INSS. 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.


