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ERRATA 

 

Senhores Licitantes, favor considerar para o Pregão Eletrônico nº 032/2017 que tem por 

objeto a “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 

PARA USO EXCLUSIVO DA UBS CACHOEIRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO 

MUNICÍPIO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APSUS”, para os seguintes itens: 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

1 1 

AMBU ADULTO COM MÁSCARA: Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e 
autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com 
laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Confeccionado em Látex. Para atendimento de 
emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, 
etc. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em 
bolsa TNT. Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 1 

1 2 

AMBU INFÂNTIL COM MÁSCARA: Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, 
duas lâmpadas com máscaras.    Sobressalentes e manual de instruções em português. 
Confeccionado em Látex. Para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, 
ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar 
enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Garantia mínima de 12 meses.  

Unidade 1 

 

LEIA-SE: 

 

Lote  Item  Descrição  Unidade Qtd 

1 1 

AMBU ADULTO COM MÁSCARA: REANIMADOR MANUAL (AMBU) – Descrição 

básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial 

manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, 

reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em 

silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de 

pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção 

anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da 

face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma 

válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: 

Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 

2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a 

seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável 

de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda 

maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 

8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável 

para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. 

Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento 

do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem 

ser livres de látex. 

Unidade 1 

1 2 

AMBU INFÂNTIL COM MÁSCARA: REANIMADOR MANUAL (AMBU) – Descrição 

básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial 

manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, 

Unidade 1 
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reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em 

silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de 

pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção 

anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da 

face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma 

válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: 

Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 

2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a 

seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável 

de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda 

maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 

8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável 

para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. 

Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento 

do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem 

ser livres de látex. 

 

 

 

ONDE-SE LÊ:  

 

Lote  Item  Descrição Unidade Qtd 

8 3 

DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL: Aparelho utilizado para interpretar automaticamente 
o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada 
cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: o equipamento será 
utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento 
manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, 
devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada 
em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho 
com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático 
de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, 
de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). 
Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques 
ou 6 horas de monitorização. O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) 
não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos 
para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. Deverá possuir 
instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos  procedimentos de RCP. Deverá 
permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Deverá 
possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional 
“Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado 
de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido 
hardware e software necessários para esta transmissão. Deverá realizar auto-teste periódico com 
avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. Deverá ter instrução de voz em português, alto-
falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar no 
mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro 
de altura. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); Deverá possuir sistema 
automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo 
de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma 
bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. Manual de operação em português. Certificado 
de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. 

Unidade 1 
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8 4 

DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO: Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o 
traçado do ECG da vítima e Registro na aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão 
de parada cardíaca nos ANVISA. Casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: 
O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar 
mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou 
taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que 
deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo 
compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para 
choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para 
adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, 
de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance 
para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. O peso máximo do conjunto completo (DEA, 
bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares 
de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, 
descartáveis. Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos 
procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e 
procedimentos realizados. Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão 
para o sistema operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a 
leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para 
arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários  para esta transmissão. Deverá realizar 
auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. Deverá ter instrução 
de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. 
Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no 
mínimo de um metro de altura. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos). Deverá 
possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil. Deverá 
possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima 
com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado.  Manual de operação em português. 
Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. 

Unidade 1 

 

 

LEIA-SE: 

 

Lote  Item  Descrição Unidade Qtd 

8 3 

DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL: DETECTOR DE BATIMENTO 

CARDÍACO FETAL: modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do 

cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca 

da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 

%.Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. 

Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no 

MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica 

no Estado do Paraná. 

Unidade 1 

8 4 

DESFIBRILADOR (DEA): Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado 

do ECG da vítima e Registro na aplicar mediante acionamento manual, o choque para 

reversão de parada cardíaca nos ANVISA. Casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. 

Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o 

traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para 

reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo 

ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser 

confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo 

compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda 

bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em 

crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque 

para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar 

bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 

horas de monitorização. O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e 

eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares 

de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, 

multifuncionais, descartáveis. Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones 

visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. Deverá permitir registro em 

Unidade 1 
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memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Deverá 

possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema 

operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a 

leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados 

disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários  para 

esta transmissão. Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e 

necessidade de manutenção. Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes 

internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá apresentar 

no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no 

mínimo de um metro de altura. Deverá permitir atualizações dos protocolos 

(procedimentos). Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, 

diferenciando o de adulto e o infantil. Deverá possuir tempo de carga para aplicação de 

choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de 

pilhas novo totalmente carregado.  Manual de operação em português. Certificado de 

garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. 

 

      
 

 

SANDRA MARIA CUMIN FERRO 

Pregoeira 


