
FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. 159/14

Data: 02/06/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade



1 Cardioversor (desfibrilador e monitor de ECG
(integrado) com opção de sincronismo) com marcapasso
externo transcutâneo.

Características mínimas:
- Tela de cristal líquido colorido ou semelhante com
indicação de: Onda ECG, visualização de até 3 ondas,
frequencia cardíaca, eletro do ECG desconectado,
bateria fraca, bateria em carga.
- O aparelho deve permitir carga e descarga pelas
pás de desfibuilação.
- O aparelho deve efetuar a descarga interna quando
desligado.
- Possuir proteção ECG contra descarga elétrica.
- Possuir entrada elétrica isolada (flutuante).
Possuir modo de desfibrilação externa, automático.
- Possuir os seguintes alarmes: bateria fraca,
bradicardia, taquicardia.
- O aparelho deve indicar: sincronismo selecionado,
energia de carga selecionada.
- Permitir monitoração de no mínimo 07 derivações
padrão.
- Deve monitorar pelas pás de desfibrilação.
- Energia de descarga de 02 a 200 joules no mínimo.
- Tempo máximo de carga para a carga máxima de ser
inferior a 6 segundos.
- Permitir o funcionamento do aparelho durante a
carga da bateria.
- Possuir impressora térmica.
- Bateria interna recarregável.
- Sistema de autoteste.
- Forma de onda bifásica até 200j no mínimo.
- Peso máximo de 6,5kg.
- Marca-passo externo.
- Marca-passo externo, transcutâneo, com eletrodos
não invasivos, usado no cuidado intensivo temporário
de estimulação do coração.
- Modos demanda contínuo, no mínimo.
- Proteção contra pulsos provocados por
desfibrilação.
- Pulso de saída: Frequência de 40-160/min (no
mínimo), corrente de 0-200mA (no mínimo).
- Acessórios: 01 (um) cabo de alimentação para rede
elétrica (2P+T) segundo normas ABNT, 01 (um) cabo de
paciente de 05 vias, 01 (um) cabo para marca-passo,
10 (dez) pares de eletrodos para utilização com
marca-passo, 01 (um) jogo de pás para desfibrilação
externa, uso adulto, 02 (dois) rolos de papel para
impressora.
- Alimentação: elétrica 220V monofásico/60Hz, cabo
de alimentação padrão ABNT (2P+T). Bateria interna
recarregável, com autonomia de do mínimo 2hs

Unidade 02



2 Carro para transporte de medicamentos e equipamentos
de emergência.

Características mínimas:
- Móvel, com rodízios de no mínimo 4".
- Possuir no mínimo 01 (uma) gaveta para
medicamentos e 03 (três) gavetas para instrumentos.
- Possuir 05 (cinco) tomadas elétricas no mínimo
para o funcionamento de energia aos equipamentos.
- Possuir sistema de freio.
- Dispor de tábua para massagem cardíaca e suporte
para acomodação de cardioversor.
Alimentação: Elétrica 220V/60Hz, cabo de alimentação
com no mínimo 03 metros tipo (2P+T) padrão ABNT.

Unidade 02

Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações::
1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for necessário);
4. Prazo de entrega;
5. Frete CIF (pago até Florianópolis);
6. Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material);
7. Carta de exclusividade (caso seja fornecedor exclusivo do material);

Endereço de entrega: Almoxarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande - Fpolis -
SC.
Horário para entrega: 8:00hs às 17:00hs
Dúvidas: Lyvens Zorek - lyvens.zorek@fahece.org.br - (48) 3212-1358

Favor encaminhar orçamento para o e-mail  lyvens.zorek@fahece.org.br, até o dia 05/06/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 02 de junho de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

lyvens.zorek@fahece.org.br
(48) 3212-1358


