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2 Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com display
e impressora térmica embutidos. Deve realizar medida
externa de freqüência cardíaca fetal, atividade uterina e
movimentação fetal. Deve permitir monitoração de
frequência cardíaca, SPO2, pressão não invasiva materna.
Deve apresentar simultaneamente os parâmetros fetais,
maternais e as formas de onda da mãe. Deve permitir a
marcação de eventos pelo paciente.
2 - Especificações técnicas mínimas:
2.1 - Medidas da freqüência cardíaca fetal:
2.1.1 - Faixa: 50 a 210 bpm;
2.1.2 - Deve permitir controle de volume do sinal
2.2.- Medição da atividade uterina
2.2.1 - Através de transdutor toco;
2.2.2 - Deve permitir ajuste de atividade zero (manual ou
automaticamente);
2.3 - Medida da movimentação fetal:
2.3.1 - Através do transdutor de ultra-som;
2.4- Display digital:
2.4.1 - Deve mostrar a atividade uterina e freqüência
cardíaca fetal;
2.4.2 - Deve indicar a qualidade do sinal de freqüência
cardíaca fetal;
2.4.3 - Deve permitir a visualização em modo gráfico do
traço da freqüência cardíaca fetal;
2.5- Impressão em papel térmico:
2.5.1 - Deve registrar a freqüência cardíaca fetal, a atividade
uterina e a movimentação fetal;
2.5.2 - Impressão automática de: hora, data , velocidade do
papel e modo de monitoramento;
2.5.3 - Deve permitir ajuste de velocidade do papel: 1,2 ou3
cm/min;
3 - Alimentação:
3.1 - 127/220 volts, 60 hz
3.2 - Cabos de alimentação com no mínimo 2 metros
conforme ABNT:
4. Acessórios:
4.1 - 02 - Transdutor de ultra-som;
4.2 - 01- Transdutor toco;
4.3 - Marcador de eventos remotos;
4.5 - Papel para impressora suficientes para 200 exames;
4.6 - 01 -Tubo de gel;
4.7 - 01 Sensor de oximetria adulto completo
4.8 - 01 manguito adulto
4.9 - Três (03) cintas para fixação dos transdutores. O
equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de
operação e serviços em língua portuguesa. O licitante deve
fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus
para a administração.

47.200,00   23.600,00    0,0000GE2,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 47.200,00   

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 5 de Junho de 2012, às 22:53 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA               , reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 242, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  49/2012, Licitação nº 33/2012 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (BISTURI ELETRÔNICO E CARDIOTOCÓGRAFO
PARA MONITORAÇÃO FETAL EXTERNA) PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Parecer da Comissão:
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1 Bisturi eletrônico.
Dois geradores de potência: permite o trabalho de dois
cirurgiões simultaneamente (monopolar/monopolar ou
monopolar/bipolar) sem perda de potência e eficiência;
Sistema que mantém constante a potência selecionada em
todos os tipos de tecido, inclusive os de alta impedância;
8 funções de corte: Corte Puro, Blend 1, Blend 2, Blend 3,
Corte com High Cut, Blend 1 com High Cut, Blend 2 com
High Cut, Blend 3 com High Cut;
6 funções de coagulação: Spray, Fulgurate High, Fulgurate
Low, Desiccate 1, Desiccate 2, Desiccate 3;
4 funções bipolares: Bipolar, Microbipolar, Macrobipolar e
Bipolarcut;
Dois displays de cristal líquido, indicando os valores de
potência, o tipo de placa-paciente utilizado e posição de
memória utilizada;
Função Autostop: interrompe a potência ao atingir uma
impedância ideal (para função bipolar);
Função Remote: ajuste de potência desejada através da
caneta;
3 pedais independentes: 2 para funções monopolares e 1
para função bipolar;
100 posições de memória editavam: permite edição do
nome do procedimento, cirurgião, equipe e instituição, além
de memorizar todos os valores de potência ajustados;
Função Recall: recupera os últimos valores de potência que
foram utilizados antes do equipamento ser desligado;
Reconhecimento automático de tipo de placa-paciente;
Bargraf indicando o nível de contato de placa-paciente tipo
PPM;
Idioma português;
Ajuste de Volume;
Ajuste de nível de contraste dos displays;
Sistema de ajuda interativa;
Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na
ocorrência de falha.  2 processadores que trabalham em
redundância, caso o processador principal apresente
alguma falha o processador sentinela detecta o problema e
automaticamente inibe um possível aumenta de potência;
Seleção de voltagem automática: evita riscos de danos por
conexão indevida à rede elétrica;
Saídas de potência isoladas que minimizam os riscos de
queimaduras;
Duas saídas para caneta
comando manual independentes, para trabalho simultâneo
de dois cirurgiões;
Monitoramento da continuidade do fio e da conexão
placa-cabo, bloqueando o funcionamento e ativando a
sinalização audiovisual em caso de falha;
Sinalização audiovisual das funções com tons diferenciados
para corte e coagulação;
Ventilação natural por convecção;
Atende às normas de segurança elétrica NBR IEC
60601-2-2;
Permite a conexão aos coaguladores por plasma de argônio;
Peso inferior 9 Kgs
Equipamento com registros ANVISA.
Acessórios
Carrinho de transporte
Caneta monopolar
Caneta bipolar

66.600,00   22.200,00    0,0000WEM3,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 66.600,00   

113.800,00   Total Geral ---------------------->
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GILBERTO OTAVIO BAZEN RIGO - PREGOEIRO
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

COMISSÃO:

ITAPEMA,  5  de  Junho  de  2012

 - ........................................ -


