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OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de novos equipamentos para o Centro Cirúrgico e UTI Neonatal.

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 441.200,00
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NÚMERO: 775419/2012

VIGÊNCIA: 28/12/2012 a 27/09/2015

VALOR DO REPASSE: R$ 441.200,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00
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OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de novos equipamentos para o Centro Cirúrgico e UTI Neonatal.
METAS E ETAPAS CUMPRIDAS
1 - MESA CIRÚRGICA – (ITEM 467 DA PORTARIA MF Nº
448/2002)   Ter base retangular fabricada em chapa de aço
1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com
revestimento em ABS reforçado, contra impactos e
desinfetantes. A movimentação da base deve ser realizada
através de no mínimo 04 (quatro) rodízios, com bloqueio e
desbloqueios motorizados, acionados através de teclas
pelo controle remoto e no painel de controle na coluna da
mesa. A coluna de elevação deve ser composta de 04
colunas guias com 04 hastes guias de aço 1045 com cromo
duro retificado. Os movimentos de elevação através de
sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na
própria coluna da mesa.Ter chassi de estrutura fabricada
em aço inoxidável, articulável e dividida em no mínimo 05
(cinco) seções (cabeceira,  dorso do tampo, assento do
tampo, renal e pernas). Réguas em aço inoxidável para
colocação de acessórios. A mesa atende e possui
certificação das normas ABNT e IEC - IEC 60601- I; EC
60601-1-2 e IEC 60601-2-46. A capacidade da mesa é para
pacientes de até 300kgs.Ter tampo radiotransparente ao
uso intensificadores de imagens, raio X em toda a sua
extensão, sendo fabricado em Fenolite, com deslocamento
longitudinal de 300 mm para a direita e 300 mm para a
esquerda, através do uso de controle remoto. Ser dividido
em até 05 (cinco seções: cabeceira, dorso do tampo,
assento do tampo, renal e pernas). A mesa atende e possui
normas de certificação de Boas Práticas de Fabricação,
conforme resolução RDC 59/2000.  Movimentos da mesa:
Motorizados: os movimentos de semi-flexão de pernas e
coxas, semi sentado, extrema lordose, litotômica, para
operação de tireóide, trendelemburg, proclive ou reverso de
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e
deslocamento longitudinal são realizados por atuadores
elétricos lineares, acionados por meio de controle remoto a
cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Deve
acompanhar a mesa, baterias especiais com no mínimo
uma semana. O estado de carga das baterias deve ser
controlado eletronicamente e indicado visualmente.
Pneumáticos: sistema de movimentação das pernas devem
ser inteiriças e removíveis. Mecânicos: sistema de
movimentação da cabeceira deve ser removível. O renal
acionado através de

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS
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manivelas removíveis. Controles: Acompanhar a mesa no
mínimo 02 (dois) tipos de controles: controle remoto com fio
e controle de emergência no painel de controle na coluna
da mesa, com no mínimo as seguintes teclas: tecla para
bloqueio e desbloqueio das demais teclas e funções do
teclado; tecla para elevar o tampo da mesa; tecla para
abaixar o tampo da mesa; tecla para elevar o dorso da
mesa; tecla para abaixar o dorso da mesa; tecla para
movimento de trendelemburg e tecla para movimento de
reverso de trendelemburg; tecla para inclinar lateralmente o
tampo da mesa para a esquerda; tecla para inclinar
lateralmente o tampo da mesa para a direita; tecla F, tecla
de funções. Quando ativada atribui novas e diferentes
funções as demais teclas; tecla para travar (bloquear o
deslocamento da mesa sobre as rodas; tecla para liberar
(permitir o deslocamento da mesa sobre as rodas); tecla
para movimentar o tampo da mesa longitudinal e
horizontalmente em direção as pernas e tecla para
movimentar o tampo da mesa longitudinal e
horizontalmente em direção a cabeça. Acessórios que
devem acompanhar a mesa: 01 Jogo de colchonetes
injetados em PU; 01 par de suportes de braços; 01 par de
suportes de porta-coxa infantil; 01 par de suportes de porta-
coxa obeso; 01 arco de narcose em L; 01 par de ombreiras;
01 suporte facial circular aberto em gel polímero. OBS.:
Todos os acessórios deverão ser originais do fabricante da
mesa.
   1.1 - MESA CIRÚRGICA – (ITEM 467 DA PORTARIA MF
Nº 448/2002)   Ter base retangular fabricada em chapa de
aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com
revestimento em ABS reforçado, contra impactos e
desinfetantes. A movimentação da base deve ser realizada
através de no mínimo 04 (quatro) rodízios, com bloqueio e
desbloqueios motorizados, acionados através de teclas
pelo controle remoto e no painel de controle na coluna da
mesa. A coluna de elevação deve ser composta de 04
colunas guias com 04 hastes guias de aço 1045 com cromo
duro retificado. Os movimentos de elevação através de
sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na
própria coluna da mesa.Ter chassi de estrutura fabricada
em aço inoxidável, articulável e dividida em no mínimo 05
(cinco) seções (cabeceira,  dorso do tampo, assento do
tampo, renal e pernas). Réguas em aço inoxidável para
colocação de
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acessórios. A mesa atende e possui certificação das
normas ABNT e IEC - IEC 60601- I; EC 60601-1-2 e IEC
60601-2-46. A capacidade da mesa é para pacientes de até
300kgs.Ter tampo radiotransparente ao uso intensificadores
de imagens, raio X em toda a sua extensão, sendo
fabricado em Fenolite, com deslocamento longitudinal de
300 mm para a direita e 300 mm para a esquerda, através
do uso de controle remoto. Ser dividido em até 05 (cinco
seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo,
renal e pernas). A mesa atende e possui normas de
certificação de Boas Práticas de Fabricação, conforme
resolução RDC 59/2000.  Movimentos da mesa:
Motorizados: os movimentos de semi-flexão de pernas e
coxas, semi sentado, extrema lordose, litotômica, para
operação de tireóide, trendelemburg, proclive ou reverso de
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e
deslocamento longitudinal são realizados por atuadores
elétricos lineares, acionados por meio de controle remoto a
cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Deve
acompanhar a mesa, baterias especiais com no mínimo
uma semana. O estado de carga das baterias deve ser
controlado eletronicamente e indicado visualmente.
Pneumáticos: sistema de movimentação das pernas devem
ser inteiriças e removíveis. Mecânicos: sistema de
movimentação da cabeceira deve ser removível. O renal
acionado através de manivelas removíveis. Controles:
Acompanhar a mesa no mínimo 02 (dois) tipos de
controles: controle remoto com fio e controle de emergência
no painel de controle na coluna da mesa, com no mínimo
as seguintes teclas: tecla para bloqueio e desbloqueio das
demais teclas e funções do teclado; tecla para elevar o
tampo da mesa; tecla para abaixar o tampo da mesa; tecla
para elevar o dorso da mesa; tecla para abaixar o dorso da
mesa; tecla para movimento de trendelemburg e tecla para
movimento de reverso de trendelemburg; tecla para inclinar
lateralmente o tampo da mesa para a esquerda; tecla para
inclinar lateralmente o tampo da mesa para a direita; tecla
F, tecla de funções. Quando ativada atribui novas e
diferentes funções as demais teclas; tecla para travar
(bloquear o deslocamento da mesa sobre as rodas; tecla
para liberar (permitir o deslocamento da mesa sobre as
rodas); tecla para movimentar o tampo da mesa longitudinal
e horizontalmente em direção as
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pernas e tecla para movimentar o tampo da mesa
longitudinal e horizontalmente em direção a cabeça.
Acessórios que devem acompanhar a mesa: 01 Jogo de
colchonetes injetados em PU; 01 par de suportes de
braços; 01 par de suportes de porta-coxa infantil; 01 par de
suportes de porta-coxa obeso; 01 arco de narcose em L; 01
par de ombreiras; 01 suporte facial circular aberto em gel
polímero. OBS.: Todos os acessórios deverão ser originais
do fabricante da mesa.
2 - APARELHO DE ANESTESIA (ITEM 41 DA PORTARIA
MF Nº 448/2002). Características Gerais do Aparelho de
Anestesia: Com móvel para transporte intra-hospitalar, em
material não oxidável e/ou com tratamento contra oxidação
e pintura; Com prateleira para suporte de monitores e
bandeja de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no
mínimo, 02 com travas; Para anestesia de pacientes
adultos (obesidade mórbida), pediátricos e neonatais
(prematuros de baixo peso); Todas as partes internas
deverão ser isentas de látex; Com sistema de auto-teste ao
ligar o equipamento com calibrações automáticas dos
sensores, detecções de erros e falhas de funcionamento;
Teste de complacência do circuito de paciente com
compensação automática; Capacidade de realizar
anestesia de baixo fluxo; Alimentação elétrica bivolt
automático 110V a 220VAC - 60Hz; Bateria interna com
autonomia de pelo menos 30 minutos e recarregamento
automático, ao conectar o equipamento na rede elétrica;
Com sistema de exaustão de gases (“Scavenging System”);
Com saída serial RS 232, para interface com
microcomputador e comunicação com outros
equipamentos; Com monitor colorido de no mínimo 12” (ou
tela integrada colorida de 12”) para visualização de
parâmetros de anestesia; Com priorização de alarmes em
três níveis de hierarquia; Com sensor de espirometria único
universal para pacientes adultos a neonatos; O
equipamento deve continuar a monitorar em condições de
parada cardio-respiratória induzida, durante procedimentos
cirúrgicos (“Bypass Cardíaco”); O ventilador deverá
possibilitar, quando necessário, fluxo inspiratório de pelo
menos 120L/min; Possibilidade de operação em cilindro de
O2 e N2O; Operação em rede de gases de O2, N2O e ar
comprimido; Manômetro para monitorar a pressão da rede
de alimentação; Rotâmetro com controle
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eletrônico e monitoração digital direto da tela principal;
Indicação gráfica em tela contínua de fornecimento do fluxo
de O2, N2O e ar comprimido; Sistema de segurança para
evitar concentrações hipóxicas; Controle de fluxo de pelo
menos 0,3 a 15L/min; Com sistema de fluxo direto de
oxigênio (“Flush de Oxigênio”); Sistema de segurança para
interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência
de O2; Saída adicional para suplemento de oxigênio;
Entrada simultânea para 02 vaporizadores calibrados, com
trava ou sistema para impossibilitar abertura simultânea dos
mesmos; Com possibilidade de utilização de vaporizadores
calibrados para Halotano, Isoflurano, Enflurano,
Sevoflurano e Desflurano com compensação automática de
temperatura, pressão e fluxo (adequado para administração
de anestesia de baixo fluxo); Os reservatórios para agente
anestésico com dispositivo de abastecimento, drenagem e
instalação sem necessidade de uso de ferramentas;
Monitoração de agentes anestésicos: halotano, sevoflurano,
isoflurano, enflurano, desflurano, N2O e EtCO2 incorporada
no equipamento de anestesia; Canister único universal com
capacidade de no mínimo 800 gramas de cal sodada para
pacientes adultos a neonatos; Sistema do circuito paciente
de rápida montagem e desmontagem pelo operador e
passível de esterilização a vapor, incluindo; canister,
fole/pistão; válvulas unidirecionais, traquéias e bloco
respiratório; Válvula de limite de pressão das vias aéreas
graduada de 5 a pelo menos 70 cmH2O;  Possibilidade de
sistema de aquecimento ativo que visa à diminuição de
condensação de água no circuito respiratório; Circuito
respiratório com possibilidade de ser utilizado em sistemas-
abertos e semi-fechados;  Monitoração: Gráfica da pressão
das vias aéreas; Gráfica do fluxo por tempo; Loop de
volume por pressão Loop de volume por fluxo  Gráfico da
capnografia Monitoração numérica de pressão de pico,
platô e peep, Monitoração numérica de freqüência
respiratória, volume corrente, volume minuto Análise de
gases com detecção automática para Isoflurano, Halotano,
Enflurano, Sevoflurano e Desflurano;  Volume corrente 0 a
1300 ml; Volume minuto 0 a 80 L/min; Freqüência
respiratória de 02 a 100 resp./min.;
Fração inspiratória e expiratória de O2 (monitoração
numérica de FiO2 e FeO2); Curvas e tendências de
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CO2, N2O e O2; CAM (Concentração alveolar mínima);
Monitoração de oxigênio através de célula paramagnética;
Monitoração do consumo dos agentes anésticos e gases
diretamente calculados e monitorados pelo software;
Alarmes de: Alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia;
Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de
energia elétrica; Altas concentrações de agentes
anestésicos.  Controles do Ventilador: Volume corrente de
20 a 1.300 ml; Pressão de 07 a 60 cm de H2O, com
incrementos de 01 cm de H2O; Freqüência respiratória de
04 a 80 resp./min.; Relação I:E que possibilite relação
inversa; Pausa inspiratória de até 50%; Peep: de 0 a 20 cm
de H2O; Modos Ventilatórios: Ventilação manual Ventilação
com respiração espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a te
   2.1 - APARELHO DE ANESTESIA (ITEM 41 DA
PORTARIA MF Nº 448/2002). Características Gerais do
Aparelho de Anestesia: Com móvel para transporte intra-
hospitalar, em material não oxidável e/ou com tratamento
contra oxidação e pintura; Com prateleira para suporte de
monitores e bandeja de trabalho; Com rodízios giratórios,
sendo no mínimo, 02 com travas; Para anestesia de
pacientes adultos (obesidade mórbida), pediátricos e
neonatais (prematuros de baixo peso); Todas as partes
internas deverão ser isentas de látex; Com sistema de auto-
teste ao ligar o equipamento com calibrações automáticas
dos sensores, detecções de erros e falhas de
funcionamento; Teste de complacência do circuito de
paciente com compensação automática; Capacidade de
realizar anestesia de baixo fluxo; Alimentação elétrica bivolt
automático 110V a 220VAC - 60Hz; Bateria interna com
autonomia de pelo menos 30 minutos e recarregamento
automático, ao conectar o equipamento na rede elétrica;
Com sistema de exaustão de gases (“Scavenging System”);
Com saída serial RS 232, para interface com
microcomputador e comunicação com outros
equipamentos; Com monitor colorido de no mínimo 12” (ou
tela integrada colorida de 12”) para visualização de
parâmetros de anestesia; Com priorização de alarmes em
três níveis de hierarquia; Com sensor de espirometria único
universal para pacientes adultos a neonatos; O
equipamento deve continuar a monitorar em condições de
parada cardio-respiratória induzida,
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durante procedimentos cirúrgicos (“Bypass Cardíaco”); O
ventilador deverá possibilitar, quando necessário, fluxo
inspiratório de pelo menos 120L/min; Possibilidade de
operação em cilindro de O2 e N2O; Operação em rede de
gases de O2, N2O e ar comprimido; Manômetro para
monitorar a pressão da rede de alimentação; Rotâmetro
com controle eletrônico e monitoração digital direto da tela
principal; Indicação gráfica em tela contínua de
fornecimento do fluxo de O2, N2O e ar comprimido;
Sistema de segurança para evitar concentrações hipóxicas;
Controle de fluxo de pelo menos 0,3 a 15L/min; Com
sistema de fluxo direto de oxigênio (“Flush de Oxigênio”);
Sistema de segurança para interromper automaticamente o
fluxo de N2O, na ausência de O2; Saída adicional para
suplemento de oxigênio; Entrada simultânea para 02
vaporizadores calibrados, com trava ou sistema para
impossibilitar abertura simultânea dos mesmos; Com
possibilidade de utilização de vaporizadores calibrados para
Halotano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano e Desflurano
com compensação automática de temperatura, pressão e
fluxo (adequado para administração de anestesia de baixo
fluxo); Os reservatórios para agente anestésico com
dispositivo de abastecimento, drenagem e instalação sem
necessidade de uso de ferramentas; Monitoração de
agentes anestésicos: halotano, sevoflurano, isoflurano,
enflurano, desflurano, N2O e EtCO2 incorporada no
equipamento de anestesia; Canister único universal com
capacidade de no mínimo 800 gramas de cal sodada para
pacientes adultos a neonatos; Sistema do circuito paciente
de rápida montagem e desmontagem pelo operador e
passível de esterilização a vapor, incluindo; canister,
fole/pistão; válvulas unidirecionais, traquéias e bloco
respiratório; Válvula de limite de pressão das vias aéreas
graduada de 5 a pelo menos 70 cmH2O;  Possibilidade de
sistema de aquecimento ativo que visa à diminuição de
condensação de água no circuito respiratório; Circuito
respiratório com possibilidade de ser utilizado em sistemas-
abertos e semi-fechados;  Monitoração: Gráfica da pressão
das vias aéreas; Gráfica do fluxo por tempo; Loop de
volume por pressão Loop de volume por fluxo  Gráfico da
capnografia Monitoração numérica de pressão de pico,
platô e peep, Monitoração numérica de freqüência
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respiratória, volume corrente, volume minuto Análise de
gases com detecção automática para Isoflurano, Halotano,
Enflurano, Sevoflurano e Desflurano;  Volume corrente 0 a
1300 ml; Volume minuto 0 a 80 L/min; Freqüência
respiratória de 02 a 100 resp./min.;
Fração inspiratória e expiratória de O2 (monitoração
numérica de FiO2 e FeO2); Curvas e tendências de CO2,
N2O e O2; CAM (Concentração alveolar mínima);
Monitoração de oxigênio através de célula paramagnética;
Monitoração do consumo dos agentes anésticos e gases
diretamente calculados e monitorados pelo software;
Alarmes de: Alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia;
Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de
energia elétrica; Altas concentrações de agentes
anestésicos.  Controles do Ventilador: Volume corrente de
20 a 1.300 ml; Pressão de 07 a 60 cm de H2O, com
incrementos de 01 cm de H2O; Freqüência respiratória de
04 a 80 resp./min.; Relação I:E que possibilite relação
inversa; Pausa inspiratória de até 50%; Peep: de 0 a 20 cm
de H2O; Modos Ventilatórios: Ventilação manual Ventilação
com respiração espontânea sem resistência do ventilador;
Ventilação controlada a volume e ciclada a te
3 - BISTURI ELÉTRICO (ITEM 156 DA PORTARIA MF Nº
448/2002) Equipamento eletrônico multifuncional para todos
os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta
complexidade, sem restrições. Microprocessado, peso
máximo de 10,3 kg e ventilação natural por convecção
(para eliminar/evitar o acúmulo de pó dentro do
equipamento ocasionado por ventiladores); Indicação digital
da potência EM WATTS, através de displays independentes
para todos os modos de operação; ajuste digital de
potência com precisão de 01 WATT para todos os modos
de operação, através de teclas blindadas tipo up/down no
painel e através da caneta de comando manual; Permitir
programação digital dos valores de potência ajustados, com
no mínimo 90 posições memorizadas e editáveis, além da
memorização automática (não-volátil) dos últimos valores
ajustados; Possuir sistema de monitoração da
resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida)
com indicação visual da qualidade do contato através de
display gráfico e seleção automática do sistema de
monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou
bipartida); Monitorar continuamente todas as funções
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em uso, checando, detectando e também corrigindo
possível eventual e indesejado desvio da potência entregue
durante o procedimento; Possuir gerador de potência que
possibilita 02 saídas para caneta de comando manual e 02
saídas para pedais monopolares que permitem o trabalho
simultâneo de 02 cirurgiões sem divisão da potência em
qualquer combinação de uso: Corte, Coagulação e Bipolar;
Potências para cada função: 400 watts para corte puro e
modo high cut, 03 modos de blends para os tipos de normal
e high cut com potências de 150/200/250 watts; 06 modos
de coagulação com potências entre 120 a 180 watts; e 04
modos de bipolar com potências entre 40 a 120 watts;
Manter a potência selecionada (0 a 400 watts), durante todo
o procedimento, em qualquer tipo de tecido, bem como
ajustar automaticamente a potência conforme a variação da
impedância do tecido; Permitir conexão com coagulador
argônio, mantendo todas as funções convencionais do
bisturi elétrico disponíveis para uso através de caneta com
funções de Coagulação com gás e Coagulação/Corte
Monopolares; Possuir tecla stand by que bloqueia todas as
funções do equipamento, evitando assim problemas
decorrentes de acionamentos involuntários; Possuir seleção
automática de voltagem de acordo com a rede elétrica
(127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada
cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100 e 240VAC;
O equipamento deve possuir certificado de Conformidade
do Inmetro atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-
2 (Norma Internacional de Segurança Elétrica para bisturis
eletrônicos) na classificação CF e ao teste de interferência
eletromagnética (EMC); Acessórios: 01 carrinho; 02 pedais
duplos (monopolares) com grau de proteção IPX7; 01 pedal
bipolar com grau de proteção IPX7; 01 placa de retorno
permanente de aço inox com cabo compatível; 05 placas
adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo permanente
compatível com sistema de monitoração de contato; 05
canetas porta-eletrodo, descartáveis, comando manual
duplo (botões de acionamento de corte e coagulação),
conector universal/3 pinos e eletrodo; 05 canetas porta-
eletrodo, autoclavável, comando manual duplo (botões de
acionamento de corte e coagulação), conector universal/3
pinos e eletrodo; 03 canetas porta-eletrodo simples com
cabo; 01 jogo

Página 10 de 43Relatório emitido em 24/05/2017 08:08:56



PORTAL DOS CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

PORTAL DOS CONVÊNIOS

CUMPRIMENTO DO OBJETO

com 05 eletrodos médicos, para uso geral: 03 pontas tipo
faca reta; 03 pontas tipo faca curva; 03 pontas tipo agulha;
03 pontas tipo alça; 03 ponta tipo bola; 01 manual de
instruções e 01 certificado de garantia.
   3.1 - BISTURI ELÉTRICO (ITEM 156 DA PORTARIA MF
Nº 448/2002) Equipamento eletrônico multifuncional para
todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de
alta complexidade, sem restrições. Microprocessado, peso
máximo de 10,3 kg e ventilação natural por convecção
(para eliminar/evitar o acúmulo de pó dentro do
equipamento ocasionado por ventiladores); Indicação digital
da potência EM WATTS, através de displays independentes
para todos os modos de operação; ajuste digital de
potência com precisão de 01 WATT para todos os modos
de operação, através de teclas blindadas tipo up/down no
painel e através da caneta de comando manual; Permitir
programação digital dos valores de potência ajustados, com
no mínimo 90 posições memorizadas e editáveis, além da
memorização automática (não-volátil) dos últimos valores
ajustados; Possuir sistema de monitoração da
resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida)
com indicação visual da qualidade do contato através de
display gráfico e seleção automática do sistema de
monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou
bipartida); Monitorar continuamente todas as funções em
uso, checando, detectando e também corrigindo possível
eventual e indesejado desvio da potência entregue durante
o procedimento; Possuir gerador de potência que possibilita
02 saídas para caneta de comando manual e 02 saídas
para pedais monopolares que permitem o trabalho
simultâneo de 02 cirurgiões sem divisão da potência em
qualquer combinação de uso: Corte, Coagulação e Bipolar;
Potências para cada função: 400 watts para corte puro e
modo high cut, 03 modos de blends para os tipos de normal
e high cut com potências de 150/200/250 watts; 06 modos
de coagulação com potências entre 120 a 180 watts; e 04
modos de bipolar com potências entre 40 a 120 watts;
Manter a potência selecionada (0 a 400 watts), durante todo
o procedimento, em qualquer tipo de tecido, bem como
ajustar automaticamente a potência conforme a variação da
impedância do tecido; Permitir conexão com coagulador
argônio, mantendo todas as funções convencionais do
bisturi elétrico disponíveis para uso
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através de caneta com funções de Coagulação com gás e
Coagulação/Corte Monopolares; Possuir tecla stand by que
bloqueia todas as funções do equipamento, evitando assim
problemas decorrentes de acionamentos involuntários;
Possuir seleção automática de voltagem de acordo com a
rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em
qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre
100 e 240VAC; O equipamento deve possuir certificado de
Conformidade do Inmetro atendimento às exigências da
NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de Segurança
Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e ao
teste de interferência eletromagnética (EMC); Acessórios:
01 carrinho; 02 pedais duplos (monopolares) com grau de
proteção IPX7; 01 pedal bipolar com grau de proteção
IPX7; 01 placa de retorno permanente de aço inox com
cabo compatível; 05 placas adesivas descartáveis
bipartidas e 01 cabo permanente compatível com sistema
de monitoração de contato; 05 canetas porta-eletrodo,
descartáveis, comando manual duplo (botões de
acionamento de corte e coagulação), conector universal/3
pinos e eletrodo; 05 canetas porta-eletrodo, autoclavável,
comando manual duplo (botões de acionamento de corte e
coagulação), conector universal/3 pinos e eletrodo; 03
canetas porta-eletrodo simples com cabo; 01 jogo com 05
eletrodos médicos, para uso geral: 03 pontas tipo faca reta;
03 pontas tipo faca curva; 03 pontas tipo agulha; 03 pontas
tipo alça; 03 ponta tipo bola; 01 manual de instruções e 01
certificado de garantia.
4 - VENTILADOR PULMONAR (ITEM 856 DA PORTARIA
MF Nº 448/2002) - Ventilador para cuidados intensivos de
pacientes adultos e pediátricos a partir de 5 kg,
monitoração gráfica e numérica por meio de tela colorida;
alimentação elétrica: 100 a 240 VAC, com comutação
automática, 50/60 Hz; Bateria interna recarregável, com
autonomia mínima de 45 minutos; fornecimento de oxigênio
por rede canalizada do hospital e ar comprimido por pistão,
ventoinha ou turbina; recurso de 100% de O2 temporizado
para realização de procedimento de aspiração, com inibição
de alarmes e retorno automático para concentração
original; tela touchscreen de 12”; 03 curvas simultâneas na
tela; nebulização integrada pneumática sincronizada com o
fluxo inspiratório e/ou ultrassônica; interface de dados com
MIB e/ou
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saída RS232, que permita comunicação futura com
impressoras; modo de espera ou standby, com memória
dos últimos parâmetros ajustados; ventilação controlada a
volume; ventilação assistido – controlada a volume;
ventilação assistido-controlada a volume; SIMV, SIMV –
Pressão de suporte; CPAP; CPAP – Pressão de suporte;
ventilação controlada a pressão, permitindo ao paciente
respirar espontaneamente em qualquer fase do ciclo
respiratório com a possibilidade de associar a Pressão de
suporte entre os ciclos mandatórios / controlados;
ventilação de duplo controle, com ajuste automatizado da
pressão inspiratória de acordo com as mudanças na
mecânica ventilatória do paciente; ventilação de apnéia
e/ou backup configurável, acionada automaticamente de
acordo com o tempo de apnéia ajustado; parâmetros
ajustáveis pelo operador; freqüência respiratória: 2 a 80
rpm; tempo respiratório: 0,2 a 5 segundos; pressão
inspiratória: 0 a 100 cmH2O, no mínimo; volume corrente:
50 a 2000 ml; concentração de Oxigênio: 21 a 100%; PEEP
0 a 35 cm H2O no mínimo; pressão de suporte: 0 a 35
cmpH2O, no mínimo; faixa de ajuste de sensibilidade: por
fluxo: 1 a 100 LO/min e/ou pressão -2 a -10; alarmes;
alarmes ajustáveis pelo operador, no mínimo de: pressão
de vias aéreas alta; volume minuto alto e baixo; apnéia ou
tempo de apnéia na faixa de 15 a 45 segundos; freqüência
respiratória alta ou taquipnéia; alarmes automáticos, no
mínimo de: pressão de vias aéreas baixa; fuga; volume
corrente baixo; bateria fraca; FiO2 alta e baixa; pressão de
fornecimento de oxigênio alta e baixa; monitoração
numérica; pressão de vias aéreas: pico, platô e média;
concentração medida de O2 inspirado; volume minuto (MV),
Volume corrente (Vt); Medidas de freqüência: total e
espontânea, no mínimo; complacência pulmonar e
Resistência de vias aéreas; Monitorização gráfica, curvas
de pressão x tempo e fluxo x tempo; normas o equipamento
deverá estar de acordo com a EM60601-1 ( EN60601-1-1;
EN60601-1-2; EN60601-1-4), acessórios:  01 umidificador
aquecido, 02 copos reutilizáveis para umidificador; 01
sensor de temperatura reutilizável; 02 circuitos reutilizáveis
completos para uso com umidificador em paciente adulto/
pediátrico; 02 válvulas expiratórias reutilizáveis; 10
sensores de fluxo; 01 braço articulado; 01 base móvel com
rodízios e freios; 01 mangueira de oxigênio, no
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mínimo 3 metros, padrão de conexão DISS.
   4.1 - VENTILADOR PULMONAR (ITEM 856 DA
PORTARIA MF Nº 448/2002) - Ventilador para cuidados
intensivos de pacientes adultos e pediátricos a partir de 5
kg, monitoração gráfica e numérica por meio de tela
colorida; alimentação elétrica: 100 a 240 VAC, com
comutação automática, 50/60 Hz; Bateria interna
recarregável, com autonomia mínima de 45 minutos;
fornecimento de oxigênio por rede canalizada do hospital e
ar comprimido por pistão, ventoinha ou turbina; recurso de
100% de O2 temporizado para realização de procedimento
de aspiração, com inibição de alarmes e retorno automático
para concentração original; tela touchscreen de 12”; 03
curvas simultâneas na tela; nebulização integrada
pneumática sincronizada com o fluxo inspiratório e/ou
ultrassônica; interface de dados com MIB e/ou saída
RS232, que permita comunicação futura com impressoras;
modo de espera ou standby, com memória dos últimos
parâmetros ajustados; ventilação controlada a volume;
ventilação assistido – controlada a volume; ventilação
assistido-controlada a volume; SIMV, SIMV – Pressão de
suporte; CPAP; CPAP – Pressão de suporte; ventilação
controlada a pressão, permitindo ao paciente respirar
espontaneamente em qualquer fase do ciclo respiratório
com a possibilidade de associar a Pressão de suporte entre
os ciclos mandatórios / controlados; ventilação de duplo
controle, com ajuste automatizado da pressão inspiratória
de acordo com as mudanças na mecânica ventilatória do
paciente; ventilação de apnéia e/ou backup configurável,
acionada automaticamente de acordo com o tempo de
apnéia ajustado; parâmetros ajustáveis pelo operador;
freqüência respiratória: 2 a 80 rpm; tempo respiratório: 0,2 a
5 segundos; pressão inspiratória: 0 a 100 cmH2O, no
mínimo; volume corrente: 50 a 2000 ml; concentração de
Oxigênio: 21 a 100%; PEEP 0 a 35 cm H2O no mínimo;
pressão de suporte: 0 a 35 cmpH2O, no mínimo; faixa de
ajuste de sensibilidade: por fluxo: 1 a 100 LO/min e/ou
pressão -2 a -10; alarmes; alarmes ajustáveis pelo
operador, no mínimo de: pressão de vias aéreas alta;
volume minuto alto e baixo; apnéia ou tempo de apnéia na
faixa de 15 a 45 segundos; freqüência respiratória alta ou
taquipnéia; alarmes automáticos, no mínimo de: pressão de
vias aéreas baixa; fuga; volume corrente baixo; bateria
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fraca; FiO2 alta e baixa; pressão de fornecimento de
oxigênio alta e baixa; monitoração numérica; pressão de
vias aéreas: pico, platô e média; concentração medida de
O2 inspirado; volume minuto (MV), Volume corrente (Vt);
Medidas de freqüência: total e espontânea, no mínimo;
complacência pulmonar e Resistência de vias aéreas;
Monitorização gráfica, curvas de pressão x tempo e fluxo x
tempo; normas o equipamento deverá estar de acordo com
a EM60601-1 ( EN60601-1-1; EN60601-1-2; EN60601-1-4),
acessórios:  01 umidificador aquecido, 02 copos
reutilizáveis para umidificador; 01 sensor de temperatura
reutilizável; 02 circuitos reutilizáveis completos para uso
com umidificador em paciente adulto/ pediátrico; 02
válvulas expiratórias reutilizáveis; 10 sensores de fluxo; 01
braço articulado; 01 base móvel com rodízios e freios; 01
mangueira de oxigênio, no mínimo 3 metros, padrão de
conexão DISS.
5 - INCUBADORA NEONATAL (RECÉM NASCIDO) -
(ITEM 467 DA PORTARIA MF Nº 448/2002) Incubadora
com Cúpula de dupla parede, porta frontal e posterior
rebatível em toda a extensão da incubadora; paredes
internas removíveis manualmente para limpeza; trava de
segurança que sustenta a cúpula aberta. Cinco portinholas
ovais, com guarnições atóxicas e punhos elásticos, sendo
uma na lateral direita. Portinhola com manga tipo íris na
cabeceira, para passagem de tubos de respiradores; oito
orifícios com guarnições flexíveis para passagem de cabos
e sondas. Manípulos externos e frontais em aço inoxidável,
para posicionar o leito em trendelenburg, próclive e
horizontal, alta e baixa, sem abrir a cúpula; deslocamento
do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de
trilhos, com trava de segurança; gaveta para inserção de
chassi radiográfico no leito; baixo nível de ruído (inferior a
55dBA); filtros de ar e oxigênio para partículas maiores que
0,5 mícron.  Painel de controle com display gráfico LCD,
removível, de engate rápido duplo; controles
microprocessados; indicação da temperatura do ar, da pele
e umidade servo-ativa. Painel LCD com display de curvas /
trend que permita gráficos para temperatura do ar e da pele
e umidade relativa, selecionáveis para 4, 8 ou 24 h. Menu
para manutenção preventiva com alerta; teclas de
membrana para ajuste de temperatura a cada 0,1ºC; tecla
para temperatura acima de 37ºC; travamento de
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teclado; válvula de admissão de oxigênio que conduz o gás
para a resistência de aquecimento e para o reservatório de
água antes de chegar ao paciente. Filtro de ar; filtro de
oxigênio; válvula de baixo fluxo de oxigênio para evitar
fibroplasia retrolental, e que permite ajuste para
concentrações de aproximadamente 85%, com o menor
fluxo possível. Saída RS 232 para impressão de dados.
Alarmes audiovisuais: check-up de funções; falta de
energia; falta de ventilação na cúpula; alta ou baixa
temperatura do ar; alterações de umidade; falha de sensor
ou desacoplamento do sensor de pele ao paciente.
Umidificação servo-ativa através de reservatório de água
interno à base, sem a necessidade de inserir oxigênio ou ar
comprimido. Todos os materiais que constituem a
incubadora deverão ser não ferrosos, inclusive a base
interna e a caixa externa. Alimentação elétrica: 127 V.
Apresentar certificado de acordo com as normas NBR
IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-19
(segurança em incubadoras), NBR IEC 60601-1-2
(compatibilidade eletromagnética); Registro na ANVISA E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
Acompanhar: suporte com rodízios de quatro polegadas;
haste vertical esquerda com prateleira giratórias para
equipamentos até 10kg; sensores de temperatura de pele,
de ar, sensor de umidade e tanque de desinfecção para
partes do painel que tem contato com o sistema de
circulação do ar.
   5.1 - INCUBADORA NEONATAL (RECÉM NASCIDO) -
(ITEM 467 DA PORTARIA MF Nº 448/2002) Incubadora
com Cúpula de dupla parede, porta frontal e posterior
rebatível em toda a extensão da incubadora; paredes
internas removíveis manualmente para limpeza; trava de
segurança que sustenta a cúpula aberta. Cinco portinholas
ovais, com guarnições atóxicas e punhos elásticos, sendo
uma na lateral direita. Portinhola com manga tipo íris na
cabeceira, para passagem de tubos de respiradores; oito
orifícios com guarnições flexíveis para passagem de cabos
e sondas. Manípulos externos e frontais em aço inoxidável,
para posicionar o leito em trendelenburg, próclive e
horizontal, alta e baixa, sem abrir a cúpula; deslocamento
do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de
trilhos, com trava de segurança; gaveta para inserção de
chassi radiográfico no leito; baixo nível de ruído (inferior a
55dBA); filtros de ar e oxigênio para
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partículas maiores que 0,5 mícron.  Painel de controle com
display gráfico LCD, removível, de engate rápido duplo;
controles microprocessados; indicação da temperatura do
ar, da pele e umidade servo-ativa. Painel LCD com display
de curvas / trend que permita gráficos para temperatura do
ar e da pele e umidade relativa, selecionáveis para 4, 8 ou
24 h. Menu para manutenção preventiva com alerta; teclas
de membrana para ajuste de temperatura a cada 0,1ºC;
tecla para temperatura acima de 37ºC; travamento de
teclado; válvula de admissão de oxigênio que conduz o gás
para a resistência de aquecimento e para o reservatório de
água antes de chegar ao paciente. Filtro de ar; filtro de
oxigênio; válvula de baixo fluxo de oxigênio para evitar
fibroplasia retrolental, e que permite ajuste para
concentrações de aproximadamente 85%, com o menor
fluxo possível. Saída RS 232 para impressão de dados.
Alarmes audiovisuais: check-up de funções; falta de
energia; falta de ventilação na cúpula; alta ou baixa
temperatura do ar; alterações de umidade; falha de sensor
ou desacoplamento do sensor de pele ao paciente.
Umidificação servo-ativa através de reservatório de água
interno à base, sem a necessidade de inserir oxigênio ou ar
comprimido. Todos os materiais que constituem a
incubadora deverão ser não ferrosos, inclusive a base
interna e a caixa externa. Alimentação elétrica: 127 V.
Apresentar certificado de acordo com as normas NBR
IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-19
(segurança em incubadoras), NBR IEC 60601-1-2
(compatibilidade eletromagnética); Registro na ANVISA E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
Acompanhar: suporte com rodízios de quatro polegadas;
haste vertical esquerda com prateleira giratórias para
equipamentos até 10kg; sensores de temperatura de pele,
de ar, sensor de umidade e tanque de desinfecção para
partes do painel que tem contato com o sistema de
circulação do ar.
6 - APARELHO DE FOTOTERAPIA (ITEM 69 DA
PORTARIA MF Nº 448/2002). Fototerapia microprocessada
com pedestal e braço articulável para uso em incubadoras,
berços aquecidos e berços comuns. Possuir 15 Super LEDs
como fonte de irradiação no espectro azul focado em 460
nm, eliminando necessidade de filtros. Iluminação auxiliar
através de 03 LEDs brancos adicionais. Alta
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irradiância, em todos os pontos da área focada. Módulo
fonte removível, com vida média de 20.000 horas.
Intensidade média no centro do foco luminoso a 40 cm de
distância: 30 a 45 microW/cm2.nm (+/-10%). Dimensões do
foco luminoso: 32 x 22 cm. Ruído menor que 60 dBA. Caixa
em plástico de engenharia, contendo display alfanumérico
com back light. Teclado em membrana e controle
microprocessado para acesso às funções do equipamento.
Controles para ajuste da irradiância proporcional emitida de
0 a 100%, conforme protocolo de tratamento, com ajuste a
cada 10%. Possuir indicação do tempo de tratamento,
ajuste de data e idioma. Totalizador de horas para a fonte
emissora. Relógio calendário. Sistema de proteção contra
alta temperatura do módulo fonte. Memorização das
irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada
hora) para emissão de relatório. Saída RS232. Dimensões
do corpo do aparelho (LxFxA): 36,0 x 27,0 x 6,5cm.
Dimensões do aparelho com pedestal: (LxFxA): 50 x 50 x
100 até 140cm. Deve permitir a incorporação de sensor
para medir a irradiância através de tomada incorporada.
Consumo de energia: 60 W. Chave liga/desliga.
Alimentação elétrica: 127-240 VAC, 60 Hz. Equipamento
deve ser certificado em conformidade com as normas NBR
IEC 60601-1, “Equipamento Eletromédico - Parte 1 –
Prescrições Gerais para Segurança” e NBR IEC 60601-2-
50 - “Prescrições Particulares para Segurança de
Equipamentos de Fototerapia” e NBR IEC 60601-1-2
“Compatibilidade Eletromagnética”. Apresentar registro na
ANVISA e catálogo do produto.
   6.1 - APARELHO DE FOTOTERAPIA (ITEM 69 DA
PORTARIA MF Nº 448/2002). Fototerapia microprocessada
com pedestal e braço articulável para uso em incubadoras,
berços aquecidos e berços comuns. Possuir 15 Super LEDs
como fonte de irradiação no espectro azul focado em 460
nm, eliminando necessidade de filtros. Iluminação auxiliar
através de 03 LEDs brancos adicionais. Alta irradiância, em
todos os pontos da área focada. Módulo fonte removível,
com vida média de 20.000 horas. Intensidade média no
centro do foco luminoso a 40 cm de distância: 30 a 45
microW/cm2.nm (+/-10%). Dimensões do foco luminoso: 32
x 22 cm. Ruído menor que 60 dBA. Caixa em plástico de
engenharia, contendo display alfanumérico com back light.
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Teclado em membrana e controle microprocessado para
acesso às funções do equipamento. Controles para ajuste
da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, conforme
protocolo de tratamento, com ajuste a cada 10%. Possuir
indicação do tempo de tratamento, ajuste de data e idioma.
Totalizador de horas para a fonte emissora. Relógio
calendário. Sistema de proteção contra alta temperatura do
módulo fonte. Memorização das irradiações medidas
manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de
relatório. Saída RS232. Dimensões do corpo do aparelho
(LxFxA): 36,0 x 27,0 x 6,5cm. Dimensões do aparelho com
pedestal: (LxFxA): 50 x 50 x 100 até 140cm. Deve permitir a
incorporação de sensor para medir a irradiância através de
tomada incorporada. Consumo de energia: 60 W. Chave
liga/desliga. Alimentação elétrica: 127-240 VAC, 60 Hz.
Equipamento deve ser certificado em conformidade com as
normas NBR IEC 60601-1, “Equipamento Eletromédico -
Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança” e NBR IEC
60601-2-50 - “Prescrições Particulares para Segurança de
Equipamentos de Fototerapia” e NBR IEC 60601-1-2
“Compatibilidade Eletromagnética”. Apresentar registro na
ANVISA e catálogo do produto.
7 - VÍDEO ENDOSCÓPIO (ITEM 858 DA PORTARIA MF
Nº  448/2002). Central processadora de vídeo, com fonte
de luz de halogêneo integrada. Processamento de sinais
provenientes dos endoscópios eletrônicos (standard, tela
cheia – wie screen e de magnificação de imagem) para
CCD colorido, bem como os vídeo conversores, enviando
ao monitor e periféricos  (gravadores de DVD , vídeo
printers e computadores). Apresenta interface DV (IEEE
1394), permite imagens em DV/DVCAM (Tipo VTR),
gravadores de DVD ou PCs com DV. Apresenta função
Dados do Paciente. É compatível com endoscópio com as
seguintes funções: FREEZE para congelamento de
imagens, ZOOM, CAPTURA, GRAVAÇÃO em VTR, AGC
(controle automático de ganho), IRIS 9PEAK/AVE) –
recurso que reduz os reflexos e brilhos excessivos, teclas
de ajustes de Vermelho (R) e Azul (B) em 07 níveis, tecla
PRINT para imprimir imagens, Função EDGE/STRUCTURE
ENHANCEMENT para realce de contornos e estruturas,
Tecla de balanço de branco (White Balance) para ajuste de
cores e identificação de branco automático, tecla de
MAGNIFICAÇÃO
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ELETRÔNICAda imagem. Especificações Técnicas: A)
Iluminação -Lâmpada A: Halogêneo 15v-150W; Vida útil: 50
hs de uso contínuo; Lâmpada B: Halogêneo 150 w; Vida
útil: 50 hs de uso contínuo: Resfriamento: Por ar forçado;
método de controle automático de luz (brilho): Servo
diafragma. B)  Fornecimento de ar – bomba de
fornecimento de ar, bomba diafragma, Pressão da bomba,
disponível em 3 níveis (desligado, baixa e alta). C)
Requisitos elétricos – voltagem: PAL 220/240V, NTSC
100/120V;. Freqüência: 50/60 hz; flutuação de Rede: + ou –
10%, Consumo de Energia: 250 VA: Classificação de
fusível: 4 A, 250V; Grau de proteção contra choques
elétricos: classe 1/tipo BF.
D) Saída do sinal de Vídeo – VBS Composite (PAL), Y/C,
RGB, XGA e DV (possível saída simultânea). E) Requisitos
Ambientais – Temperatura ambiente de trabalho: 10 a 40
graus C, Umidade relativ: 30  a 85%. F) Condições de
Armazenagem – Temperatura ambiente: -2,5 graus a 70
graus; Umidade Relativa: 10 a -90%: Pressão Atmosférica:
700-1060hPa.-ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O
APARELHO – teclado alfanumérico, capa/cobertura de
silicone para teclado, Suportes autocolantes para as bases
das processadoras e fonte de luz, cabo de
videoendoscópio, cabo RGB, Y/C, VBS, fusível
sobressalente, H) MONITOR de 19” grau médico, tela LCD
matriz ativa tipo TFT, Resolução 1280 x 1024 pontos
(SXGA), aceita sinal de alta definição HDTV provenientd
dos videooscópio tipo HD somente via SDI, Sistema de
televisão NTSC ou PAL de seleção automática, Entradas
de vídeo DVI, SD-SDI, HD-SDI, HD15, RGB-S(SD), YPbPr
SD, Vídeo composto e Y/C.  I) TROLLEY Compacto de
Videoendoscopia  para endoscopia gastrointestinal,
endoscopia ultrassônica, procedimentos endoscópicos
cirúrgicos e respiratórios, confeccionado em alumínio, aço e
polietilênio, possui prateleira inferior ajustável, aberturas
laterais para ventilação, compatível com monitores LCD de
até 430 mm, com 10kg de peso, com rodas para transporte,
confeccionadas em material anti-estático e freios para
fixação, suporte para endoscópios, suporte de conector,
braço de apoio para endoscópios. J) ACESSÓRIO PARA
TESTE DE INFILTRAÇÃO usado em videogastroscopio,
projetado para controlar a impermeabilidade dos
endoscópio composto por partes metálicas e de borracha.
K) ENDOSCÓPIO VIDEOCOLONOSCÓPIO / VIDEOS
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IGMOIDOSCOPIO flexível com imagem tela cheia para
endoscopia e cirurgia endoscópica no trato digestivo inferior
(incluindo ânus, reto, cólon, signmóide, cólon e válvula
ileocecal), possui CCD colorido de alta resolução, com
ângulo de visão de 140 graus, apresenta diâmetro externo
de 12,8 mm e duplo feixe de iluminação. Totalmente a
prova d’água, pode ser submetido a desinfecção por
Glutaraldeído e/ou gás óxido etileno (válvula para aeração
e equalização de pressão permite a esterilização em
máquinas) sistema ótico com ângulo do campo de visão
140 graus direção da visão 0 grau visão frontal,
profundidade de campo de visão 3-100mm, tubo de
inserção diâmetro externo 12,8 mm; comprimento útil l680
mm, comprimento total 2000 mm, ponta distal diâmetro
externo 12,8 mm, agulações para 180 graus, para baixo
180 graus, a direita 160 graus, a esquerda 160 graus,
pinças de biópsia – Distância mínima visível a partir da
ponta 5mm, acessórios pinça para biópsia fenestrada,
adaptador de limpeza de canais de ar e água.
ACESSÓRIOS: pinça para biópsia fenestrada, adaptador
de limpeza para canais de ar e água, válvula para canal de
biópsia descartável, escova para limpeza do canal de
biópsia, adaptador para limpeza de canal por aspiração,
adaptador metálico para limpeza do canal, escova para
limpeza dos cilindros de ar/água e sucção, da abertura do
canal, da saída do canal de sucção no conector e as
válvulas, adaptador para injeção de líquidos, tampa a prova
d’água para o conector, manual de instruções maleta para
acondicionamento com chaves.
   7.1 - VÍDEO ENDOSCÓPIO (ITEM 858 DA PORTARIA
MF Nº  448/2002). Central processadora de vídeo, com
fonte de luz de halogêneo integrada. Processamento de
sinais provenientes dos endoscópios eletrônicos (standard,
tela cheia – wie screen e de magnificação de imagem) para
CCD colorido, bem como os vídeo conversores, enviando
ao monitor e periféricos  (gravadores de DVD , vídeo
printers e computadores). Apresenta interface DV (IEEE
1394), permite imagens em DV/DVCAM (Tipo VTR),
gravadores de DVD ou PCs com DV. Apresenta função
Dados do Paciente. É compatível com endoscópio com as
seguintes funções: FREEZE para congelamento de
imagens, ZOOM, CAPTURA, GRAVAÇÃO em VTR, AGC
(controle automático de ganho), IRIS 9PEAK/AVE) –
recurso que reduz os reflexos e brilhos excessivos,
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teclas de ajustes de Vermelho (R) e Azul (B) em 07 níveis,
tecla PRINT para imprimir imagens, Função
EDGE/STRUCTURE ENHANCEMENT para realce de
contornos e estruturas, Tecla de balanço de branco (White
Balance) para ajuste de cores e identificação de branco
automático, tecla de MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICAda
imagem. Especificações Técnicas: A) Iluminação -Lâmpada
A: Halogêneo 15v-150W; Vida útil: 50 hs de uso contínuo;
Lâmpada B: Halogêneo 150 w; Vida útil: 50 hs de uso
contínuo: Resfriamento: Por ar forçado; método de controle
automático de luz (brilho): Servo diafragma. B)
Fornecimento de ar – bomba de fornecimento de ar, bomba
diafragma, Pressão da bomba, disponível em 3 níveis
(desligado, baixa e alta). C) Requisitos elétricos – voltagem:
PAL 220/240V, NTSC 100/120V;. Freqüência: 50/60 hz;
flutuação de Rede: + ou – 10%, Consumo de Energia: 250
VA: Classificação de fusível: 4 A, 250V; Grau de proteção
contra choques elétricos: classe 1/tipo BF.
D) Saída do sinal de Vídeo – VBS Composite (PAL), Y/C,
RGB, XGA e DV (possível saída simultânea). E) Requisitos
Ambientais – Temperatura ambiente de trabalho: 10 a 40
graus C, Umidade relativ: 30  a 85%. F) Condições de
Armazenagem – Temperatura ambiente: -2,5 graus a 70
graus; Umidade Relativa: 10 a -90%: Pressão Atmosférica:
700-1060hPa.-ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O
APARELHO – teclado alfanumérico, capa/cobertura de
silicone para teclado, Suportes autocolantes para as bases
das processadoras e fonte de luz, cabo de
videoendoscópio, cabo RGB, Y/C, VBS, fusível
sobressalente, H) MONITOR de 19” grau médico, tela LCD
matriz ativa tipo TFT, Resolução 1280 x 1024 pontos
(SXGA), aceita sinal de alta definição HDTV provenientd
dos videooscópio tipo HD somente via SDI, Sistema de
televisão NTSC ou PAL de seleção automática, Entradas
de vídeo DVI, SD-SDI, HD-SDI, HD15, RGB-S(SD), YPbPr
SD, Vídeo composto e Y/C.  I) TROLLEY Compacto de
Videoendoscopia  para endoscopia gastrointestinal,
endoscopia ultrassônica, procedimentos endoscópicos
cirúrgicos e respiratórios, confeccionado em alumínio, aço e
polietilênio, possui prateleira inferior ajustável, aberturas
laterais para ventilação, compatível com monitores LCD de
até 430 mm, com 10kg de peso, com rodas para transporte,
confeccionadas em material anti-estático e freios para
fixação, suporte

Página 22 de 43Relatório emitido em 24/05/2017 08:08:56



PORTAL DOS CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

PORTAL DOS CONVÊNIOS

CUMPRIMENTO DO OBJETO

para endoscópios, suporte de conector, braço de apoio
para endoscópios. J) ACESSÓRIO PARA TESTE DE
INFILTRAÇÃO usado em videogastroscopio, projetado para
controlar a impermeabilidade dos endoscópio composto por
partes metálicas e de borracha. K) ENDOSCÓPIO
VIDEOCOLONOSCÓPIO / VIDEOS IGMOIDOSCOPIO
flexível com imagem tela cheia para endoscopia e cirurgia
endoscópica no trato digestivo inferior (incluindo ânus, reto,
cólon, signmóide, cólon e válvula ileocecal), possui CCD
colorido de alta resolução, com ângulo de visão de 140
graus, apresenta diâmetro externo de 12,8 mm e duplo
feixe de iluminação. Totalmente a prova d’água, pode ser
submetido a desinfecção por Glutaraldeído e/ou gás óxido
etileno (válvula para aeração e equalização de pressão
permite a esterilização em máquinas) sistema ótico com
ângulo do campo de visão 140 graus direção da visão 0
grau visão frontal, profundidade de campo de visão 3-
100mm, tubo de inserção diâmetro externo 12,8 mm;
comprimento útil l680 mm, comprimento total 2000 mm,
ponta distal diâmetro externo 12,8 mm, agulações para 180
graus, para baixo 180 graus, a direita 160 graus, a
esquerda 160 graus, pinças de biópsia – Distância mínima
visível a partir da ponta 5mm, acessórios pinça para biópsia
fenestrada, adaptador de limpeza de canais de ar e água.
ACESSÓRIOS: pinça para biópsia fenestrada, adaptador
de limpeza para canais de ar e água, válvula para canal de
biópsia descartável, escova para limpeza do canal de
biópsia, adaptador para limpeza de canal por aspiração,
adaptador metálico para limpeza do canal, escova para
limpeza dos cilindros de ar/água e sucção, da abertura do
canal, da saída do canal de sucção no conector e as
válvulas, adaptador para injeção de líquidos, tampa a prova
d’água para o conector, manual de instruções maleta para
acondicionamento com chaves.
8 - OXÍMETRO DE PULSO ( ITEM 633  DA PORTARIA MF
Nº 448/2002)-aparelho para uso em pacientes adulto,
pediátrico e neonatal em qualquer ambiente clínico: pronto
atendimento, centro cirúrgico,recuperação pós- anestésica,
UTI´s, CTI´s, além de permitir o transporte de pacientes,
quer seja em unidades móveis ou mesmo dentro dos
hospitais. Deverá permitir a instalação rápida e fácil, e
utilização imediata; proporcionar ótimo desempenho em
paciente com baixa percussão periférica, ou seja,  que
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esteja se movimentando; possuir  bateria interna
recarregável, com autonomia mínima de 4 horas para
monitorização contínua;
Apresentar especificações técnicas: saturação  de Oxigênio
faixa de 0 a 100%, precisão 2%, resolução de 1% tempo de
média 8 segundos o áudio de alarme de pulso; medidor de
pulso cardíaco na faixa de 30 - 250 BPM com precisão de
2BPM resolução de 1 BPM e tempo de média 8 segundos;
possuir alarme indicador de sensor solto de SPO2 baixa;
possuir display numérico com LED de 07 seguimentos e
possuir barra de pulso gráfico de LED.
Alimentação na potência 100/120/200/240 VAC e 50-60HZ.
Acessórios: 01 Cabo de força 110V e 01 Sensor SPO2
Adulto permanente( com cabo de conexão incluso).
O produto deverá apresentar certificado de garantia
(mínimo de 12 meses), manual técnico e do usuário em
português, certificado de boas práticas de fabricação e/ou
armazenamento e distribuição de produtos para saúde;
bem como, estar devidamente registrado na ANVISA e
atender a Norma NBR IEC 60601-1.
   8.1 - Oxímetro de pulso ( item 633 da portaria MF
nº448/2002).
9 - Desfibrilador/Cardioversor com monitor e marcapasso (
ITEM 295 DA PORTARIA MF Nº 448/2002).
Características: equipamento com tecnologia bifásica com
funções de desfibrilação, cardioversão, monitorização de
ECG em tela de LCD colorida de 5,6 polegadas,
monitorização de saturação de oxigênio e marcapasso,
para uso em pacientes adultos e pediátricos.
Deverá ser projetado para uso hospitalar, transporte intra
hospitalar e para atendimentos pré-hospitalares, pesando
no máximo 7Kg e possuir bateria recarregável com carga
plena para uso de no mínimo 2,5 horas de monitoração.
Possuir entrada do circuito de ECG isoladas da rede
elétrica (flutuante) e  circuito de proteção contra
desfibrilação; possuir canal que possibilite a visualização
das três derivações bipolares sem deslocamento de
eletrodos de ECG sobre o tórax do paciente; permitir
velocidades de impressão do sinal de ECG no mínimo: 25
mm/s e/ou 50 mm/s.
Possuir descarga interna automática, quando
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desligado; realizar disparo sincronizado com o complexo
QRS (ECG) na cardioversão; tempo de sincronização do
disparo com o complexo QRS (ECG) não superior a 60 ms;
Possuir bateria recarregável com possibilidade de 50
descargas; permitir o funcionamento, carga e disparo,
durante a recarga da bateria; indicar bateria fraca e/ou em
carga; indicar energia de disparo selecionada; informar
mensagem de carga de energia (sonora e visual); indicar
energia entregue ao paciente; apresentar a forma de onda
do ECG; apresentar a freqüência cardíaca; indicar eletrodo
de ECG desconectado; indicar acionamento do
sincronismo; indicar alimentação por rede elétrica e/ou
bateria; apresentar alarme de bradicardia, taquicardia e
sístole.
ECG: Possuir 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e
V1a V6), para cabo de ECG de 3 ou 5 vias; derivações: DI,
DII, DIII, aVR, aVL, aVF, C; Sensibilidade: 5,10,20 e 40
mm/mV; Cabo de ECG: 3 ou 5 vias; Faixa de medição: 15 a
350 BPM; Precisão mais ou menos 1 BPM; Proteção
descarga de desfibrilador: menor 5 seg conforme IEC601-2-
27; Alarme: Ajustável entre 15 e 250 BPM; Filtro: 50 -60Hz,
contra interferências de rede; Alarme: Ajustável entre 15 e
250 BPM; Filtro para estabilização de linha base digital.
Cardioversão: Tempo de carga na rede e bateria: 4 - 6s;
Escalas para desfibrilação infantil/interna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 20, 30, 40 e 50 joules; Escalas para desfibrilação
adulto-externa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 80,
100, 150, 200, 250, 300 e 360 joules; Forma de onda:
bifásica exponencial truncada (conforme normas
internacionais).
SPO2: Faixa de medição: 0 – 100%; precisão mais ou
menos 2% de 70 – 100%
- precisão mais ou menos 3% de 50 – 69%; Pulso: - faixa:
30 – 250 bpm; Precisão mais ou menos 2 bpm de 30 – 250
bpm; Alarme: ajustável entre 50 e 100.
Marcapasso: Tipo: assíncrono e demanda; Corrente: 5 a
200 ma; Ppm: 30 a 180 ppm; Pulso: 20ms.
Condições de operação: Temperatura: operacional: 0 – 50
°c e armazenamento: 0 – 70 °c; Umidade: operacional: 10 –
95% rh, sem condensação e armazenamento: 10 – 100%
rh, sem condensação ; Compatibilidade de eletromagnética:
irradiada e conduzida, cispr11.
Acessórios:
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1 (um) conjunto de pás para desfibrilação externo, adulto e
infantil;
1 (um) cabo de rede 110V conforme ABNT de no mínimo
1,5 m;
1 (um) cabo de aterramento;
1 (uma) bateria chumbo-ácida selada recarregável;
1 (um) cabo paciente ECG 5 vias;
1 (um) conjunto de pás de desfibrilação descartáveis
(marca-passo transcutâneo)
1 (um) manual de operação do usuário;
1 (um) sensor de dedo SPO2 adulto reutilizável;
1 (um) sensor de dedo SPO2 pediátrico reutilizável;
1 (um) frasco de gel condutor.
Alimentação na potência 100/120/200/240 VAC e 50-60 Hz.
O produto deverá apresentar certificado de garantia
(mínimo de 12 meses), manual técnico e do usuário em
português, certificado de boas práticas de fabricação e/ou
armazenamento e distribuição de produtos para saúde;
bem como, estar devidamente registrado na ANVISA e
atender a Norma NBR IEC 60601-1/1994 + emenda 1997,
NBR IEC 60601-1-2/2006, NBR IEC 60601-2-4/2005, NBR
IEC 60601-2-27/1997, NBR IEC 60601-2-49/2003.
   9.1 - Desfibrilador/Cardioversor com monitor e
marcapasso ( iem 295 da portaria MF nº 448/2002).
10 - Foco Cirúrgico Móvel de Led - Foco portátil , de uma
cúpula,montado sobre pedestal móvel,com sistema de freio
, com sistema de bateria integrada e sistema de
trasnferencia automatica rede /bateria , com iluminação
através de lâmpadas de LED .
Especificaçções técnicas Mínimas
Pedestal : deverá ser contruído em aço certificado,
revestido com  pintura eletrostática a pó  e antiferruginosa
;possuir braços com no mínino três articulações para
melhor posicionamento da cúpula , giro livre  em suas
articulações e movimentação vertical. Montado com
sistema de autobalanceamento que permita movimentos e
conservação da posição ajustada sem necessidade de
contrapeso.Conter sistema de bateria integrada  ao
pedestal com transferência automática rede/bateria , com
autonomia de funcionamento de no mínino 2 horas .Possuir
Led indicador de funcionamento da bateria ; possuir
rodízios com freios integrados.
Cúpula : Blindada, construida em aluminio , revestido com
pintura eletrostática ou   em poliuretano , de
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CUMPRIMENTO DO OBJETO

superficie lisa e de facil limpeza com diâmetro aproximado
de 630 mm.
Possuir iluminação através de LEDs com intensidade de
iluminação acima ou igual de 120.000 lux e vida util acima
de 40.000 horas;
Possuir ajustes de intensidade de luz integrada a cúpula ou
pedestal ;
Possuir chave ou botão liga/desliga integrada a cúpula ou
pedestal ;
Possuir  ajuste de campo operatório  e profundidade  que
possam ser ajustados por meio de manoplas
escamoteáveis e autoclaváveis pelo próprio cirurgião ;
Possuir temperatura de cor  entre 3.200 a 5000 K;
Tensão de alimentação :127 ou 220.
Acessórios:
03 manoplas  escamoteáveis e autoclaváveis;
A empresa deverá apresentar registro na ANVISA
;certificado de boas praticas  de fabricação emitido pela
ANVISA e ou certificado de qualidade internacional.
Garantia de 12 meses após instalação do
equipamento.Treinamentos referente ao seu manuseio.
   10.1 - Foco Cirúrgico de Móvel de LED - Foco portátil , de
uma cúpula,montado sobre pedestal móvel,com sistema de
freio , com sistema de bateria integrada e sistema de
trasnferencia automatica rede /bateria , com iluminação
através de lâmpadas de LED .
Especificaçções técnicas Mínimas
Pedestal : deverá ser contruído em aço certificado,
revestido com  pintura eletrostática a pó  e antiferruginosa
;possuir braços com no mínino três articulações para
melhor posicionamento da cúpula , giro livre  em suas
articulações e movimentação vertical. Montado com
sistema de autobalanceamento que permita movimentos e
conservação da posição ajustada sem necessidade de
contrapeso.Conter sistema de bateria integrada  ao
pedestal com transferência automática rede/bateria , com
autonomia de funcionamento de no mínino 2 horas .Possuir
Led indicador de funcionamento da bateria ; possuir
rodízios com freios integrados.
Cúpula : Blindada, construida em aluminio , revestido com
pintura eletrostática ou   em poliuretano , de superficie lisa e
de facil limpeza com diâmetro aproximado de 630 mm.
Possuir iluminação através de LEDs com intensidade
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CUMPRIMENTO DO OBJETO

de iluminação acima ou igual de 120.000 lux e vida util
acima de 40.000 horas;
Possuir ajustes de intensidade de luz integrada a cúpula ou
pedestal ;
Possuir chave ou botão liga/desliga integrada a cúpula ou
pedestal ;
Possuir  ajuste de campo operatório  e profundidade  que
possam ser ajustados por meio de manoplas
escamoteáveis e autoclaváveis pelo próprio cirurgião ;
Possuir temperatura de cor  entre 3.200 a 5000 K;
Tensão de alimentação :127 ou 220.
Acessórios:
03 manoplas  escamoteáveis e autoclaváveis;
A empresa deverá apresentar registro na ANVISA
;certificado de boas praticas  de fabricação emitido pela
ANVISA e ou certificado de qualidade internacional.
Garantia de 12 meses após instalação do
equipamento.Treinamentos referente ao seu manuseio.

JUSTIFICATIVA:
ANEXOS:
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REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de novos equipamentos para o Centro Cirúrgico e UTI Neonatal.
JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Irmandade de Misericórdia do Jahu, mantenedora do Hospital Santa Casa, fundada
em 09 de Julho de 1893, com 116 anos de atividades na assistência médico-hospitalar, é uma entidade Privada Sem
Fins Lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico. Destinamos 70% dos nossos atendimentos aos pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Nossa Missão é contribuir para a reorganização da saúde física, moral e psicológica
dos pacientes, num ambiente profissionalmente humanizado. Direcionamos e buscamos melhorias no atendimento de
urgência e emergência, onde estamos inseridos como principal centro de referência à população de Jaú e mais onze
(11) cidades que compõem sua micro-região, totalizando uma população com aproximadamente 354.000 (trezentos e
cinquenta e quatro mil) habitantes, sendo que 260.000 (duzentos e sessenta mil) habitantes recebem atendimento
através do Sistema Único de Saúde (SUS)sendo referência hospitalar para partos de baixo, médio e alto
risco,atendimento ambulatorial para gestantes de alto risco, além de contar com UTI adulto, infantil e neonatal. Em
2011, a Santa Casa de JAÚ realizou para a população e sua micro-região, sendo 8.904 cirúrgias, 212 internações UTI
Neonatal. Como houve uma demanda crescente de nosso município, o aumento da regionalização, atendendo inclusive
pacientes de fora da nossa região, busca-se garantir a integralidade e resolutividade do atendimento materno infantil e
para isso tem se empenhedo na qualificação dos profissionai da saúde, no aprimoramento dos sistemas de informação
de mortalidade e nascidos vivos, na promoção de ações de educação em saúde e mobilidade socialEste convênio
destina-se à aquisição de novos equipamentos que serão utilizados no centro cirúrgico, na unidade de
tratamento intensivo - UTI Neo Natal. Com estes novos equipamentos o Hospital Santa Casa de Jaú, poderá ofertar
mais serviços aos pacientes, oferta para diminuir a demanda reprimida. Não serão criados novos serviços, mas
aumentará a eficiência dos serviços já existentes, nos setores acima descritos e em todo o hospital. Os novos
equipamentos tornarão os tratamentos mais resolutivos, não havendo assim necessidade de transferências e envio de
pacientes para outros serviços de saúde devido à falta destes.
Serão Substituídos 2 mesas cirúrgicas devido ao mal funcionamento e desgaste decorrente ao tempo de uso, que já
estão há mais de 35 anos sendo utilizadas e em péssimas condições e sem reposiçãod e peças para o reparo. Os
demais equipamentos como: 1 aparelho de anestesia, 2 bisturi elétrico, 2 ventilador pulmonar, 2 incubadora Neonatal, 7
aparelhos de Fototerapia, 2 Oxímetro de pulso, 2 Desfibrilador/Cardioversor com Monitor e Marcapasso e Vídeo
Endoscópio serão utilizados devido a demanda de atendimentos com a ampliação de leitos nos espaços já existentes.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Sim
DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não
JUSTIFICATIVA: Não há.
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Não há relatórios de execução a exibir.

Relatórios
Sequencial Data Tipo

1 23/09/2015 Receita e Despesa do Plano de Trabalho

1 23/09/2015 Bens Adquiridos

1 23/09/2015 Financeiro do Plano de Trabalho

1 23/09/2015 Documentos de Liquidação Incluídos

1 23/09/2015 Pagamentos Realizados

1 24/09/2015 Físico do Plano de Trabalho
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VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE

 NÃOHAVERÁ RESTITUIÇÃO:

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.
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VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE

 NÃOHAVERÁ RESTITUIÇÃO:

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.
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TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008,
comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos,
contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ALCIDES BERNARDI JUNIOR

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 79721710849

SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:
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Não há anexos a exibir.

ANEXOS

Arquivo Data/Hora Descrição

Declaração referente Parecer n°
473 - Item 2.2.pdf

Declaração referente Parecer n° 473 - Item 2.214/12/2016
10:19:25

Memorial Fotografico -
Desfibriladores.pdf

Memorial Fotografico - Desfibriladores14/12/2016
10:16:43

Termo de Responsabilidade - NF
6290 - HCenter -
Desfibriladores.pdf

Termo de Responsabilidade - NF 6290 - HCenter - Desfibriladores14/12/2016
10:14:14

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
SET 2015.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 SET 201504/11/2015
11:22:33

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
OUT 2015.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 OUT 201504/11/2015
11:23:12

EXTRATO CONTA CORRENTE
3182-5 OUT 2015.pdf

EXTRATO CONTA CORRENTE 3182-5 OUT 201504/11/2015
11:59:28

NFE 1782 - DRAGER
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.pdf

NFE 1782 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08/10/2015
13:37:33

Página 34 de 43Relatório emitido em 24/05/2017 08:08:56



PORTAL DOS CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

PORTAL DOS CONVÊNIOS

Arquivo Data/Hora Descrição

NFE 18125 - WEM
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA.pdf

NFE 18125 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA08/10/2015
13:38:23

NFE 6290 - HCENTER
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.pdf

NFE 6290 - HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME

08/10/2015
13:39:22

NFE 6291 - HCENTER
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.pdf

NFE 6291 - HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME

08/10/2015
13:40:03

NFE 6070 - ENDOTECH COM
IMP EXP E SERVS LTDA.pdf

NFE 6070 - ENDOTECH COM IMP EXP E SERVS LTDA08/10/2015
13:42:21

NFE 6067 - ENDOTECH COM
IMP EXP E SERVS LTDA.pdf

NFE 6067 - ENDOTECH COM IMP EXP E SERVS LTDA08/10/2015
13:43:45

NFE 34202 - FANEM LTDA.pdf NFE 34202 - FANEM LTDA08/10/2015
13:50:21

NFE 7141 - BARRFAB IND COM
IMP EXP EQUIP
HOSPITALARES LTDA.pdf

NFE 7141 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES
LTDA

08/10/2015
13:51:19

Página 35 de 43Relatório emitido em 24/05/2017 08:08:56



PORTAL DOS CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

PORTAL DOS CONVÊNIOS

Arquivo Data/Hora Descrição

NFE 34692 - FANEM LTDA.pdf NFE 34692 - FANEM LTDA08/10/2015
13:52:10

NFE 10557 - SISMATEC IND
COM DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.pdf

NFE 10557 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

08/10/2015
13:53:13

EXTRATO CONTA CORRENTE
3182-5 ABR 13 A DEZ 14.pdf

EXTRATO DE CONTA CORRENTE 3182-5 - ABRIL 2013 A
DEZEMBRO 2014

09/10/2015
08:32:25

EXTRATO CONTA CORRENTE
3182-5 JAN A SET 2015.pdf

EXTRATO DE CONTA CORRENTE 3182-5 - JANEIRO A SETEMBRO
2015

09/10/2015
08:51:39

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
ABR A JUL 2013.pdf

EXTRATO DE APLICACAO 3182-5 - ABR A JUL 201309/10/2015
08:52:56

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
AGO E SET 2013.pdf

EXTRATO DE APLICACAO 3182-5 - AGO A SET 201309/10/2015
08:53:41

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
OUT A DEZ 2013.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 OUT A DEZ 201309/10/2015
14:41:44
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Arquivo Data/Hora Descrição

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
NOV E DEZ 2014.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 NOV A DEZ 201409/10/2015
14:55:40

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
JAN A MAR 2014.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 JAN A MAR 201409/10/2015
14:52:38

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
JUL A AGO 2015.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 JUL A AGO 201509/10/2015
14:59:28

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
JAN A MAR 2015.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 JAN A MAR 201509/10/2015
14:57:57

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
ABR A JUL 2015.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 ABR A JUL 201509/10/2015
14:58:42

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
AGO A OUT 2014.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 AGO A OUT 201409/10/2015
14:54:49

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5
ABR A JUL 2014.pdf

EXTRATO APLICAÇÃO 3182-5 ABR A JUL 201409/10/2015
14:53:50
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Arquivo Data/Hora Descrição

Termo de Responsabilidade - NF
10557 - Sismatec.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 10557 - SISMATEC01/12/2016
16:39:33

Termo de Responsabilidade - NF
34692 - FANEM.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 34692 - FANEM01/12/2016
16:40:10

Termo de Responsabilidade - NF
7141 - BARRFAB.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 7141 - BARRFAB01/12/2016
16:52:04

Termo de Responsabilidade - NF
34202 - FANEM.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 34202 - FANEM01/12/2016
16:53:28

Termo de Responsabilidade - NF
6067 - Endotech.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 6067 - ENDOTECH01/12/2016
16:53:51

Termo de Responsabilidade - NF
6070 - Endotech.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 6070 - ENDOTECH01/12/2016
16:55:09

Termo de Responsabilidade - NF
6291 - HCenter.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 6291 - HCenter01/12/2016
16:56:07
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Arquivo Data/Hora Descrição

Termo de Responsabilidade - NF
6290 - HCenter.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 6290 - HCenter01/12/2016
16:57:27

Termo de Responsabilidade - NF
18125 - WEM Equipamentos.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 18125 - WEM
EQUIPAMENTOS

02/12/2016
08:06:31

Termo de Responsabilidade - NF
1782 - Drager.pdf

TERMO DE RESPONSABILIDADE - NF 1782 - DRAGER02/12/2016
08:08:13

Memorial Fotografico - Parte
1.pdf

Memorial Fotografico - Parte 102/12/2016
08:21:32

Memorial Fotografico - Parte
2.pdf

Memorial Fotografico - Parte 202/12/2016
08:22:12

Memorial Fotografico - Parte
3.pdf

Memorial Fotografico - Parte 302/12/2016
08:22:51

Memorial Fotografico - Parte
4.pdf

Memorial Fotografico - Parte 402/12/2016
08:23:17
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Arquivo Data/Hora Descrição

Memorial Fotografico - Parte
5.pdf

Memorial Fotografico - Parte 502/12/2016
08:23:46

Memorial Fotografico - Parte
6.pdf

Memorial Fotografico - Parte 602/12/2016
08:24:15

Memorial Fotografico - Parte
7.pdf

Memorial Fotografico - Parte 702/12/2016
08:24:33

Memorial Fotografico - Parte
8.pdf

Memorial Fotografico - Parte 802/12/2016
08:25:26

Memorial Fotografico - Parte
9.pdf

Memorial Fotografico - Parte 902/12/2016
08:26:39

Memorial Fotografico - Parte
10.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1002/12/2016
08:27:12

Memorial Fotografico - Parte
11.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1102/12/2016
08:27:32
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Arquivo Data/Hora Descrição

Memorial Fotografico - Parte
12.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1202/12/2016
08:29:27

Memorial Fotografico - Parte
13.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1302/12/2016
08:30:49

Memorial Fotografico - Parte
14.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1402/12/2016
08:31:25

Memorial Fotografico - Parte
15.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1502/12/2016
08:32:06

Memorial Fotografico - Parte
16.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1602/12/2016
08:32:45

Memorial Fotografico - Parte
17.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1702/12/2016
08:33:07

Memorial Fotografico - Parte
18.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1802/12/2016
08:33:31
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Arquivo Data/Hora Descrição

Memorial Fotografico - Parte
19.pdf

Memorial Fotografico - Parte 1902/12/2016
08:33:56

Memorial Fotografico - Parte
20.pdf

Memorial Fotografico - Parte 2002/12/2016
08:34:21

Memorial Fotografico - Parte
21.pdf

Memorial Fotografico - Parte 2102/12/2016
08:34:42

Memorial Fotografico - Parte
22.pdf

Memorial Fotografico - Parte 2202/12/2016
08:35:27

Declaração.pdf Declaração05/12/2016
13:52:37
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PORTAL DOS CONVÊNIOS

MINISTERIO DA SAUDE

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

PORTAL DOS CONVÊNIOS

Não há pareceres a exibir.

PARECERES

Tipo do Parecer Situação Responsável Data

Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 13/03/2017

Financeiro Favorável DIONESIO CONCEICAO PACHECO 09/03/2017

Financeiro Em Diligência DIONESIO CONCEICAO PACHECO 25/11/2016
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