
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 037/SEMUSA/2020 

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.1: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

1.2 REQUISITANTE:

Departamento de Alta e Média Complexidade – DMAC
Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD

2. DO OBJETO

AQUISIÇÃO,  INSTALAÇÃO  E  TREINAMENTO  DE  USO  DE  MATERIAIS  PERMANENTES

(EQUIPAMENTOS  HOSPITALARES),  mediante  compra  EMERGENCIAL, para  reforçar  as  unidades  de

saúde, integrantes da Rede de Urgência e Emergência – RUE, sendo elas: PA Ana Adelaide, PA José Adelino, PA

Jaci Paraná, Sala de Estabilização União Bandeirantes, UPA Zona Sul e UPA Zona Leste e Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência e Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I deste Termo de

Referência, considerando o Decreto nº 16.597, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre “Decreta situação de

emergência no âmbito da Saúde Pública do Município de Porto Velho e dispõe sobre medidas temporárias de

prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.

3.0  JUSTIFICATIVA  PARA  A  CONTRATAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  E

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

A aquisição a que  se propõe este Termo de Referência,  justifica-se mediante  a necessidade contratação direta
(emergencial) para proporcionar  em tempo adequado a disponibilidade de materiais permanentes  necessários às
unidades de saúde mencionadas, com fundamento no art. 4º da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto
Municipal nº 16.597, de 18 de março de 2020, a fim de evitar ameaças à saúde pública devido à pandemia de CO-
VID-19:

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, 
e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.         (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas  enquanto  perdurar  a  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do coronavírus

Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS - Organização Mundial de Saúde, em virtude de doença

infecciosa  viral  respiratória-COVID-19,  causada  pelo  agente  Novo  Coronavirus-SARS-CoV-2,  que  constitui

desastre  biológico  tipificado  pela  Codificação  Brasileira  de  Desastres  (COBRADE),  COMON.1.5.1.1.0,NOS

TERMOS da in/mi N.02/16;
_____________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - SEMUSA
Rua General Osório , 81 – Centro

Telefone: (69) 3901-2941 – E-mail: da  semusa  @hotmail.com   – Departamento Administrativo
CEP: 76.801-086– Porto Velho/

mailto:dasemusa@hotmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
mailto:dasemusa@hotmail.com
mailto:dasemusa@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Considerando a Portaria MS n°188,de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministério de Estado da Saúde

declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana

pelo Novo Coronavírus;

Considerando que a Lei Federal n°13.979,de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da

citada emergência de saúde Pública de importância internacional;

Considerando  a  edição,  pelo  Congresso  Nacional,  do  Decreto  Legislativo  n°6,  de  20  de  março  de  2020,que

reconhece, para fins do art.65 da Lei Complementar n°101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de

calamidade pública , nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem n°

93, de 18 de março de 2020;

Considerando a edição, pelo Governador do Estado de Rondônia, do decreto n°-24887, de 20 de março de 2020,

que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de

Rondônia;

Considerando a edição, pelo Governador do Estado de Rondônia, no decreto n°24.887,de 20,de março de 2020, que

decreta quarentena no Estado de Rondônia, no contexto da pandemia do COVID19( Novo Coronavirus) e  dá

providências complementares;

Considerando o que dispõe a instrução normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de Dezembro

de 2016, utilizando o Código de Classificação e Codificação Brasileira de Desastres- COBRADE,que reconhece no

seu item 1.5.1.1.0 ‘’Doenças Infecciosas Virais’’como Desastre; 

Considerando que a gerência de almoxarifado e patrimônio não possui estoque para reposição dos equipamentos

listados neste Termo de Referência.

Considerando  que  não  há  leitos  de  UTI  no  município  de  Porto  Velho,  mas  que  no  atual  momento  de

calamidade pública podem ser adequados leitos equipados para atender a necessidade da população  para

atendimento de pacientes infectados pelo Corona Virus.

Considerando que em nossas unidades de urgência e emergência existem equipamentos e mobiliários em número

mínimo exigido pelas portarias que regem os serviços mas que podemos ampliar leitos com realocação de espaços.

Considerando que para atender essa demanda a SEMUSA está organizando a criação de Call Center para orientar a

população, onde deve procurar atendimento, bem como estabelecer quais as unidades serão referências para atender
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somente  os  casos  suspeitos  de  COVID-19,  tendo  como  principal  meta  a  diminuição  de  sua  propagação  na

população do município.

Considerando  a  necessidade  de  Estruturar  as  Unidades  de  Saúde,  Manoel  Amorim  de  Matos,  o  Centro  de

Especialidade Médica e a Unidade de Pronto Atendimento de Jaci – Paraná para atender essa demanda frente a

pandemia COVID-19.

Considerando, por fim, o notório avanço em grande escala (Nacional e Mundial) de pessoas contaminadas pelo

Coronavírus e os casos suspeitos no município de Porto Velho/RO;

O prefeito do município de Porto Velho/RO, usando da atribuição que lhe é conferida no incisivo XXI do artigo 87

da Lei Orgânica do Município de Porto Velho na pessoa de Hildon de Lima Chaves divulga o decreto de n° 16.612

de 23 de março de 2020, que RECONHECE o estado de CALAMIDADE PÚBLICA no município, em razão da

Pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa respiratória – COVID-

19,  causada  pelo  agente  etiológico  Novo  Coronavírus  -  SARS-CoV-2  e  dispõe  sobre  as  medidas  adicionais

necessárias para enfrentá-lo, sem prejuízo das medidas já previstas em Decretos ou atos normativos não revogados

expressa ou tacitamente pelo decreto; fica decretado de acordo capítulo IV, DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS, no art:15 , paragrafo único que ‘’Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com

dispensa de licitação,  para  contratação de profissionais  e  pessoas  jurídicas  da área  da  saúde,  aquisição de

medicamentos e outros insumos, nos termos do art.4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Assim, a aquisição pretendida, é plenamente justificável, pertinente e relevante pela necessidade de reforçar a Rede

de Urgência e Emergência e Unidades Básicas de Saúde para o enfrentamento da Pandemia COVID-19.

Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD.

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a implantação e o funcionamento dos laboratórios de patologia

clínica municipal deve se inserir em um processo de planejamento global do conjunto de ações e serviços de saúde,

de forma coerente com o modelo assistencial adotado. O planejamento dos serviços de apoio diagnóstico deve ser

orientado pelos princípios e diretrizes do SUS, preconizados na RDC 302/05, Manual do Gestor do SUS para

estruturação de Laboratórios Clínicos e Lei Complementar nº 8.080/90 que:  “Dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá

outras providências”.

A pretensa contratação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 justifica-se pela necessidade emergencial da

manutenção/funcionamento dos serviços de diagnóstico pela rede Municipal de Saúde, com a disponibilidade de
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exames laboratoriais de Bioquímica em sua rede de urgência e emergência ofertada por esta Secretaria Municipal

de Saúde.

Atualmente, os laboratórios da rede municipal de urgência e emergência possuem apenas um analisador

em operação, não sendo suficiente para dar suporte a demanda. Visto que os outros analisadores encontram-se a

espera  de  manutenção  corretiva,  serviço  suspenso/indisponível  e  aguardando  a  liberação  para  contratação  do

serviço  de  manutenção  de  equipamentos  laboratoriais  através  do  processo  licitatório  nº08.00092/2020  em

tramitação na ASTEP/SML sem prazo definido para prosseguimento no processo licitatório o que devido à urgência

do atual quadro de saúde pública se perfaz necessário a aquisição apresentada.

Diante  da  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância  Nacional  (ESPIN)  por  doença  respiratória,

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e considerando- -se as recomendações da Organização Mundial de

Saúde (OMS). 

Diante  do quadro de Pandemia declarado pela  Organização Mundial  de  Saúde (OMS),  com mais  de

270.000 (Duzentos e setenta mil) pessoas contaminadas e quase 11.000 (Onze mil) mortes, o entendimento do

Governo  brasileiro  que  está  caracterizado  situação  de  emergência  em  Saúde  Pública,  se  faz  necessário  o

diagnóstico rápido e preciso nos casos de suspeita de infeção do paciente por COVID-19 com o intuito de controlar

a expansão do vírus e consequentemente reduzir a taxa de transmissão e mortalidade da doença.

Importante  frisar  que a  disponibilização de exames de bioquímica é essencial  ao funcionamento das

Unidades  Públicas  de  Saúde,  representando  o  suporte  na  diferenciação  e  confirmação  de  enfermidades  com

sintomas semelhantes ao do novo Coronavírus, sendo extremamente necessário para definir a conduta terapêutica

empregada pela equipe de saúde aos usuários do Serviço de Saúde de urgência e emergência.

Contudo, ressaltamos a existência do processo sob o nº08.00563/2019 (DMAC/SEMUSA), cujo objeto

visa a aquisição de equipamentos via emenda parlamentar para as unidades P.A. Ana Adelaide, P.A. Jacy Paraná e

P.A. José Adelino, o qual encontra-se sob avaliação da Divisão de Orçamento e Finanças aguardando abertura de

superavit  financeiro  o  levará  um  lapso  temporal  considerável  para  dar  andamento  ao  processo.  Isto  posto,

reiteramos a necessidade da obtenção emergencial dos analisadores ante a indisponibilidade de tempo eficiente para

o prosseguimento regulamentar do processo licitatório.

Cabe  salientar  que  a  Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico/DAD dispõe  de  reagentes  e  insumos  para  a

utilização e realização dos exames bioquímicos nos aparelhos solicitados, portanto não sendo necessária a compra

de reagentes.

Por tudo que foi exposto e considerando a urgência para a aquisição de aparelhos pela rede laboratorial do

Município de Porto Velho,  justifica-se a presente  compra em caráter  EMERGENCIAL para  continuação dos

serviços  ofertados aos  usuários  do  SUS.  Esclarecemos  que  a  referida  solicitação baseia-se  na necessidade  de

retomar e ampliar a oferta e disponibilidade dos serviços realizados nos laboratórios de análise clínicas da rede

municipal de saúde de urgência e emergência. Urge, pois, assim,a necessária tomada de medidas excepcionais que

visem garantir o suporte aos serviços de saúde, dentre elas, a presente aquisição, em caráter emergencial.
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3.1.Justificativa das Quantidades Estimadas 

O Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC e Divisão de Apoio ao Diagnostico – DAD,
por  meio  de  técnicos  qualificados  estimaram  os  quantitativos  e  as  especificações  necessários,
considerando  a  Portaria  nº  10  de  03  de  janeiro  de  2017,  que  estabelece  diretrizes  e  parâmetros,
especialmente  com  relação  às  orientações  técnicas  disponíveis  no  portal  do  Ministério  da  Saúde,  por
meio  do  sítio  eletrônico  http://www.saude.gov.br/sas,  no  tocante  ao  mobiliário,  aos  materiais  e  aos
equipamentos  obrigatórios.  Foi  considerado  estrutura  mínima  para  manter  um  paciente  em ventilação
assistida com o mínimo de qualidade, bem como, 
Portanto, os quantitativos estimados, foram elaborados por profissionais qualificados e que conhecem as
realidades de cada uma das unidades que serão atendidas através da presente aquisição, e que tais objetos
preveem assim a criação de uma estrutura mínima necessária para atendimento de pacientes infectados
pelo Corona Vírus.

4. UNIDADES ATENDIDAS

ORDE
M

UNIDADES ENDEREÇO

01 Centro de Especialidade Médica - CEM Av. Prefeito Chiquilito Erse, 2010 - Nova Porto 
Velho - RO, CEP 76820-161.

02 Manoel Amorim de Matos R. Angico com Aroeira , 858 – Bairro :  
J.Eldorado , Porto Velho - RO,

B03 Pronto Atendimento Ana Adelaide R. Padre Chiquinho, 1060 - Pedrinhas, Porto 
Velho - RO, CEP: 76.801-490

04 Pronto Atendimento Jaci Paraná Rua Sebastião Gomes S/N – CEP: 76840-000 Br 
– 364 – Sentido Acre

05 Pronto Atendimento José Adelino Rua Dr. José Adelino, 4477 - Costa e Silva, Porto
Velho - RO, 78903-830

06 Sala de Estabilização de União Bandeirantes -  
SEBA

Av.   Amarildo  Cordeiro  c/  Airton  Sena  S/N  ,
Centro – Linha 101, Br – 364 – Sentido Acre

07 UPA Zona Sul Rua Urtiga Vermelha, com Av. jatuarana – Cohab
Floresta, CEP 78911307

08 UPA Zona Leste Av: Mamoré c/ Rua Rio de Janeiro, Tancredo 
Neves, CEP: 78910-541

5. DO PRAZO, E LOCAL DE ENTREGA

5.1.Os  Equipamentos solicitados  deverão  ser  entregues  no  Almoxarifado da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –
SEMUSA/PVH,  localizado  na  Rua  Monteiro  Lobato,  nº  5550,  Bairro:  Jardim Eldorado,  CEP 76811-794   –
Telefone para contato: 3901-2818/2813,Horário comercial.

5.2 A entrega deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho pela
contratada.
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5.3 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA ENTREGA

5.3.1. Fica terminantemente vedado a contratada entregar produtos fora dos padrões especificados, reservando-se
ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais características;

5.3.2. Os  Produtos  deverão  possuir  no  ato  da  entrega  validade  de  no  mínimo  de  12  meses,  fornecido  pelo
fabricante, na forma e prazo estipulados, devendo o fornecedor ser responsabilizado se ocorrer o fornecimento de
produtos divergentes aos solicitados, que deverão ser imediatamente substituídos e entregues, sem qualquer ônus
para o contratante, no endereço do item 6.1.;

5.3.3. Os Produtos deverão Demonstrar as mesmas especificações detalhadas nos itens deste Termo de Referência,
na forma e prazo estipulados;

5.3.4. Os Produtos deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais legislações
vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem dos produtos quando indicado;

5.3.5. Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os produtos, dentro do prazo
estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes
de  esgotado  o  prazo  inicialmente  previsto,  apresentando  justificativa  circunstanciada  formal,  que  deverá  ser
encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo,
ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

5.3.6. Depois  de esgotado o(s)  prazo(s)  concedido(s)  esta  SEMUSA/PVH/RO,  aplicará  a  multa  por  atraso na
entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e, entendendo necessário, aplicará as sanções
administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86 a 88;

5.3.7.  As  aquisições  dos  materiais  ocorrerão  de  acordo  com  as  necessidades  e  conveniências  da  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Nota
de Empenho;

5.3.8. Fica terminantemente vedado ao contratado entregar os materiais que sejam usados, conflitante com este ins -
trumento de contrato, reservando-se à SEMUSA o direito de recusar qualquer item que apresente tais característi -
cas;

5.3.9. Este  instrumento  determina  ser  obrigatório  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
expensas,  no  total  ou  em parte,  o  objeto  do  certame  em que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69
da lei 8666/1993;

5.3.10.  Embalagem: Os  itens/produtos  deverão  ser  entregue  em  embalagem  original,  em  perfeito  estado  de
conservação, sem sinais de violação, sem aderência a outros produtos/corpos estranhos, sem umidade, amassados,
sem  inadequação  de  conteúdo  e  com  o  número  de  registro  emitido  pela  ANVISA/MS  caso  necessário  ou
INMETRO;

5.4. DO RECEBIMENTO

5.4.1. Será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, para
posterior  verificação da  conformidade  do  objeto  que  procedida  pela  Comissão  de  Certificação  (composta  por
representantes do departamento de interesse, devidamente portariados e com conhecimento técnico na respectiva
área), conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93 e, será procedido na seguinte
forma:
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a) Provisoriamente: depois de efetuada a entrega que não poderá exceder 05 (cinco) dias úteis para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O recebimento suprarreferido dar-se-á
através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;
b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderá exceder 05
(cinco) dias uteis, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e
consequente aceitação;
c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento
contratual;

5.4.2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os produtos foram entregues de forma incompleta ou
em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o
prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

5.4.3. A empresa  vencedora  de cada  item ficará  obrigada  a  trocar,  às  suas  expensas,  o  que for  recusado por
apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que
estiver em desacordo com o disposto neste instrumento e seus anexos;

5.4.4. Todos os produtos deverão ser entregues em embalagens individuais da mesma marca do fabricante e com
selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação
da luz,  poeira e umidade e contra danos durante o transporte,  desde o fornecedor até o local  da entrega,  sob
condições que envolvam embarques,  desembarques,  transportes,  por rodovias não pavimentadas,  marítimos ou
aéreos;

5.4.5. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições
mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade;

5.4.6. O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais disposições não sendo
permitido à Comissão receber os produtos fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente,
devidamente justificado e aceito por esta Secretaria;

5.4.7. Não serão aceitos produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de manutenção/reciclagem e/ou
recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes;

5.4.8. Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendam as especificações do objeto
licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a
substituição dos produtos não aceitos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma
receber notificação expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMUSA no endereço
correspondente ao item 6.1.;

6. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

6.1 O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega de no prazo máximo até 30 (trinta)
dias corridos e, considerando o disposto no art. 62, §4º da Lei Nacional n. 8.666/93, será instrumentalizado por
meio de Nota de Empenho e/ou instrumento equivalente, que terá força obrigacional e vinculará a licitante à sua
proposta, a este Termo e ao Edital de Licitação respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e
normas;
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6.2 Após a homologação do procedimento em favor da(s) licitante(s), a Administração convocará o vencedor para
retirar a Nota Empenho respectiva, no prazo e forma estabelecidos.

6.3 Conforme autoriza  o  §3º  do  art.  27  do  Decreto  Municipal  n.  10.300,  de  17.02.2006,  quando o  Licitante
vencedor,  injustificadamente,  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho,  a  Administração  poderá  convocar  o(s)
licitante(s)  remanescente(s),  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  comprovados  os  requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assumir a obrigação decorrente do fornecimento deste Termo, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas em edital e das demais cominações legais contra o licitante faltoso.

6.4 Face ao exposto nos subitens acima não haverá prorrogação contratual nem reajuste de preços, os quais serão
fixos e irreajustáveis para todos os efeitos.

7. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1. O prazo de garantia total dos equipamentos, contra defeitos de fabricação deverá ser, no mínimo, de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo de todos os equipamentos, quando o fabricante não especificar
prazo maior, prevalecendo, neste caso o prazo maior;

7.1.1.  O prazo de garantia  de funcionamento e  de suporte  técnico para  os  produtos,  será  contado a  partir  do
recebimento definitivo do equipamento, ou seja, após a devida instalação e treinamento da equipe;

7.2.  Durante  o  período  de  garantia  dos  equipamentos,  a  empresa  fornecedora  deverá  encarregar-se  e
responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e entrega do equipamento sem quaisquer ônus para a
Administração Pública;

7.3.  A empresa vencedora deste certame deverá fornecer, sem quaisquer ônus para a Administração, manual de
operação do equipamento em português, contendo todas as instruções necessárias e suficientes para orientar o
usuário do equipamento na operacionalidade e manutenção correta do equipamento, bem como fornecer, no ato da
instalação do equipamento, instrução, no mínimo, de 2 (duas) horas, das funções básicas e do funcionamento e
operação do equipamento para cada local onde os mesmos serão entregues;

7.4. Deverá fornecer ainda, certificados de garantia, em português, por meio de documentos próprios, ou anotação
impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.

7.2 A contratada deverá possuir assistência técnica na cidade de Porto Velho para os itens 10 e 11 deste termo de
referência.

7.2.1 – Prestar assistência técnica no local, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da solicitação da
Unidade por escrito, para os equipamentos durante a garantia; e havendo necessidade de retirada do equipamento
para conserto e manutenção, a contratada, deverá atender em no máximo 10 (dez) dias corridos.

7.2.2 – Os produtos eventualmente substituídos/ trocados terão o mesmo prazo de validade /garantia fixado na pro-
posta comercial do licitante.

7.2.3 – A substituição /troca referida no subitem  deste deverá ser providenciada pelo licitante contratado no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a mesma receber notificação expedida pela Prefeitura
Municipal de Porto Velho/ RO, realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMUSA no endereço constantes.

8. DO TREINAMENTO

8.1. O Treinamento deverá ser fornecimento para operação dos equipamento contantes nos itens 01,02, 03 e 05 do
ANEXO I deste Termo de Referência, podendo o mesmo ser realizado remotamente (online), para profissionais de
saúde a serem definidos pela contratante, que acompanhará, sob a coordenação do Departamento de Mádia e Alta
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Complexidade - DMAC, com a finalidade de orientação para o bom manuseio dos equipamentos.

9.DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

9.1. A montagem e instalação dos equipamentos hospitalares é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.

9.2. Os serviços de montagens e instalação dos equipamentos deve contemplar a mão de obra, fornecimento de to -
dos os materiais e acessórios referentes à montagem e instalação, sendo todos os materiais e acessórios referentes à
instalação novos, e de primeiro uso.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes,
bem como, as previstas neste Termo de Referência e as constantes no Edital;

10.1.2. Entregar todos os produtos constantes na Nota de Empenho em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
da data o recebimento da nota de empenho;

10.1.3. Entregar o objeto desta licitação, nas especificações e quantidades contidas neste Termo de Referência;

9.1.4. Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados neste Termo de Referência;

10.1.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quanto for constatado que tenham sido
ocasionados em decorrência da entrega do objeto;

10.1.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e
todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Contratante, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma
e nos prazos previstos em Lei;

10.1.7. Prestar à Contratante qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, sobre qualquer dificuldade encon-
trada;

10.1.8. Ficarão a cargo da Contratada os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre a aquisi -
ção, objeto deste Termo de Referência.

10.1.9. Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de necessidade de reparar, corrigir, remo-
ver, reconstituir ou substituir;

10.1.10. A Contratada será responsável a efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os encargos previstos nas
leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc., em decorrência de condição de empregadora, sem qualquer solidarie-
dade da administração pública. Bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à boa realização dos objeto
da contratação;

10.1.11. Os produtos deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais legislações
vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita obser-
vância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

10.1.12. Ocorrendo a entrega de produtos fora do prazo de validade estipulado neste pedido, o fornecedor será
responsabilizado e deverá substitui-los imediatamente, sem qualquer ônus para o contratante;

10.1.13. Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante;
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10.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição dos
produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que
dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

10.1.15. Entregar o produto nas mesmas condições ofertadas na proposta de preço, quanto ao prazo de validade,
marca  do  produto  ofertado,  o  fabricante,  tipo  de  apresentação,  quantidade  por  embalagem e  procedência  do
produto;

10.1.16. Emitir Nota Fiscal em duas vias que deverá indicar, o número do Processo, o nome e número do Banco,
Agência e número da Conta-Corrente do Contratado onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do
objeto deste instrumento; Em favor da Prefeitura Municipal de Porto Velho, CNPJ nº 05.903.125/0001-45, situada
na Rua Dom Pedro II – s/nº – Centro – CEP: 76.800-000 Porto Velho/RO;

10.1.17. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de sua cul -
pa ou dolo quando da  entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou
acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

10.1.18. A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e adicionais. Encar-
gos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega do
produto solicitado;

10.1.19. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

10.1.20. A empresa vencedora deste certame deverá fornecer, sem quaisquer ônus para a Administração, manual de
operação do equipamento em português, contendo todas as instruções necessárias e suficientes para orientar o
usuário do equipamento na operacionalidade e manutenção correta do equipamento, bem como fornecer, no ato da
instalação do equipamento, instrução, no mínimo, de 2 (duas) horas, das funções básicas e do funcionamento e
operação do equipamento para cada local onde os mesmos serão entregues;

10.1.21.  O produto ofertado pela  CONTRATADA deverá,  no que couber,  atender  as  exigências  de qualidade,
observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial  –
ABNT, INMETRO, ANVISA, MS, etc; atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no
art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

10.1.22.Os materiais deverão apresentar documentação técnica (fôlder, encartes, manuais etc.),a ser entregue
na fase da habilitação, em que constem explicitamente, as características exigidas nas especificações.

10.1.23. Todas as comunicações relativas a este Termo de Referência serão consideradas como regularmente feitas
se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama, meio eletrônico;

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obri -
gações e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

11.2.  Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento do produto correspondente ao objeto deste instrumento, por
servidor ou Comissão de Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado, conforme prevê o art. 73, da Lei n.º
8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa entregar fora das especificações deste
Termo de Referência  e seu (s)  Anexo(s),  não eximindo a Contratada de sua total  responsabilidade quanto ao
cumprimento de suas obrigações;

11.3. Efetuar o pagamento da empresa Contratada em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência,
mediante  conferência  dos  documentos:  Nota  Fiscal/Fatura,  e  devidamente  atestados  por  servidor  ou comissão
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encarregado do recebimento e  observado o cumprimento integral  das  disposições  contidas  no edital  e  Ata  de
Registro de Preços;

11.4. Não permitir que outrem execute o objeto do presente Termo de Referência;
 
11.5. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

11.6. Devolver o produto caso não esteja dentro das especificações constantes do presente Termo de Referência,
ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis;

11.7. A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de descumprimento de quaisquer
das cláusulas deste pedido, por parte da Contratada;

11.8. Comunicar imediatamente à empresa Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do
produto;

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa Jurídica de direito público ou privado,
comprovando  o  fornecimento  de  Materiais  Permanentes  (Equipamentos  Hospitalares)  compatíveis com o
objeto do emergencial.

12.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente,  estar em papel
timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário,  estando as informações ali
contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da administração.

12.2. REGISTRO NA ANVISA

12.2.1.Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de registro material emitido pela ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da
publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do
último Registro do Produto, Cópia Simples.

12.2.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o pedido de
sua revalidação (protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.

12.3 INMETRO

12.3.1. Certificado pelo INMETRO. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento

da Prefeitura do Município de Porto Velho exercício 2020, assim detalhados:

Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recursos

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção 
das Unidades de Saúde de Média e Alta

4.4.90.52- Despesas com 
Equipamentos e material permanente

1.023 – Recursos Hídricos
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Complexidade - DEMAC

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhada das devidas requisi-
ções que deram origem ao fornecimento pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme dis-
posto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.;

14.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30 (trinta) dias,
contados da data de sua apresentação;

14.3. Não será efetuado qualquer pagamento de parcela controvertida à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

14.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE,
o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimen -
to até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
         365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

14.5. Ocorrendo erro no documento da cobrança,  este  será devolvido e o pagamento será sustado para  que a
Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da
reapresentação do mesmo;

14.6. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-
la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

14.7. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das
condições contratuais;

14.8. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações
judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

14.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo
de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

14.10. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à
CONTRATADA;
 
14.11. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de
Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS),  e  Certidão  Negativa  da  Receita  Estadual,  Certidão  Negativa  Municipal  e  Certidão  Negativa  Federal,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.
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15. FORMA DE CONTRATAÇÃO

14.1.A presente  justificativa  visa  a  aquisição  em  caráter  emergencial  de  insumos  e  materiais  destinados  ao
atendimento da demanda da pandemia Coronavírus,  com fulcro nos artigos 24,  inciso IV da Lei  Federal  nº
8.666/93  e  Lei  Federal 13.979/20, os  quais  regulamentam  as  aquisições  em casos  de  emergência  ou  de
calamidade pública, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação: 

 V  -   nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que
possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou  particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas  de  obras  e  serviços  que  possam ser  concluídas  no
prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta) dias  consecutivos  e
ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

A pretensa aquisição, atenderá ainda no que couber o Art. 26 da Lei 8.666/93, o qual elenca algumas condições 
para eficácia dos atos praticados com base no Art. 24 da mesma Lei, in verbis:

Art. 26, da Lei nº 8.666/1993:

Parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou
de  grave  e  iminente  risco  à  segurança  pública  que
justifique a dispensa, quando for o caso;

II–razão da escolha do fornecedor ou executante;

III–justificativa do preço.

IV–documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. 

Art. 4º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento
da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 
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16. DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, brigando-se a prestar todos os 

esclarecimentos porventura requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA;

16.2. A fiscalização do fornecimento será feita por servidor ou comissão com competência para tanto, designados 

por autoridade competente para tanto;

16.3. A existência da fiscalização da Secretaria não diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada;

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Termo de  referência,  serão  aplicadas  as  penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 12.846/2013,garantida sempre a ampla defesa
e o contraditório, bem como as infrações abaixo elencados:

I – Advertência;

II – Multa, nos seguintes percentuais:

a)  No  atraso  injustificado  da  entrega  do  objeto  contratado,  ou  por  ocorrência  de  descumprimento

contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 10%

(dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas,

aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a

10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia

sobre o valor do produto, incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por

cento) sobre o valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º

(terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem

prejuízo de outras cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá ser aplicada sanção

mais grave prevista no Inciso III deste item, concomitantes e  sem prejuízo de outras cominações;

III – Inadimplemento absoluto das obrigações sujeitas a contratado à aplicação das seguintes multas:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado;

b)  Pelo  descumprimento  parcial,  será  aplicada  multa  de  5% sobre  o  valor  do  contrato,  levando em

consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida;
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c)  No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia sobre o

valor do produto, incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por

cento) sobre o valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da ocorrência do 3º

(terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem

prejuízo de outras cominações;

IV –  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por

prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com o Art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93.

V –  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou

Municípios,  com fulcro no Art.  7º,  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  quando a  CONTRATADA deixar de

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

17.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.

17.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do

contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.

17.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

17.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos

casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre

por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida

contemporaneamente  ao  fato  que  ensejá-la,  sendo  considerados  injustificados  os  atrasos  não  precedidos  da

competente prorrogação.

17.6. As  multas,  aplicadas  após  o  regular  processo  administrativo,  serão  descontadas  dos  pagamentos

eventualmente devidos ao Contratado.

18. - Fazem parte desta minuta Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadro de Descrição e Quantitativos Geral;
ANEXO II – Quadro de Distribuição; 
ANEXO III – Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/Anvisa;
ANEXO IV – Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020;
ANEXO V– Plano Municipal de Contingência;
ANEXO VI – Plano de Contingência da Fiocruz;
ANEXO VII – Protocolo de Manejo Clinico para o Novo Coronavírus;
ANEXO VIII – Decreto nº 16.597 de 18 de março 2020.
ANEXO IX – Medida provisória nº 926 de março de 2020
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Porto Velho, 30 de Março de 2020.

Atenciosamente,
Responsável pela consolidação das informações;

KATIANE HELENA DOS SANTOS
Assistente Administrativo
Matrícula: 273912

De acordo:

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.914/I

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade – DEMAC

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA: Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei complementar
Municipal nº 648/2017 e demais alterações

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Decreto nº 3.105/I
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ANEXO I 
 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS

ORDEM DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) UND QUANT
VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 MONITOR  MULTIPARÂMETROS  PARA USO  NA MONITORAÇÃO
DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG),  RESPIRAÇÃO,  TEMPERATURA,
PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM
PACIENTES  ADULTO/PEDIÁTRICO  E  NEONATAL. TIPO  DE
MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10" a 12" -
SUPORTE P/MONITOR: POSSUI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES,
COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO. 

UND 20

2 VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO
VENTILADOR  PULMONAR  ELETRÔNICO  MICROPROCESSADO
PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR
OS  SEGUINTES  MODOS  DE  VENTILAÇÃO  OU  MODOS
VENTILATÓRIOS  COMPATÍVEIS:  VENTILAÇÃO  COM  VOLUME
CONTROLADO;  VENTILAÇÃO  COM  PRESSÃO  CONTROLADA;
VENTILAÇÃO  MANDATÓRIA  INTERMITENTE  SINCRONIZADA;
VENTILAÇÃO  COM  SUPORTE  DE  PRESSÃO;  VENTILAÇÃO  COM
FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA
OU  MODO  VOLUME  GARANTIDO  PARA PACIENTES  NEONATAIS;
VENTILAÇÃO  EM  DOIS  NÍVEIS,  VENTILAÇÃO  NÃO  INVASIVA;
PRESSÃO  POSITIVA  CONTÍNUA  NAS  VIAS  AÉREAS  -  CPAP;
VENTILAÇÃO  DE  BACK  UP  NO  MÍNIMO  NOS  MODOS
ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E
AJUSTE  PARA PELO  MENOS  OS  PARÂMETROS  COM  AS  FAIXAS:
PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO
ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A
2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM;
TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS;
PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA
POR FLUXO  DE  NO  MÍNIMO ENTRE 0,5  A 2,0  LPM;  FIO2  DE  NO
MÍNIMO  21  A  100%.  SISTEMA  DE  MONITORIZAÇÃO:  TELA
COLORIDA  DE  NO  MÍNIMO  12  POLEGADAS  TOUCH-SCREEN;
MONITORAÇÃO  DE  VOLUME  POR  SENSOR  PROXIMAL  PARA
PACIENTES  NEONATAIS  E  DISTAL  PARA  PACIENTES  ADULTOS,
SENDO  OBRIGATORIAMENTE  AUTOCLAVÁVEL  PARA  OS
PACIENTES  NEONATAIS  -  DEVERÁ  SER  FORNECIDO  DOIS
SENSORES  DE  FLUXO  PARA  CADA  CATEGORIA  DE  PACIENTE;
PRINCIPAIS  PARÂMETROS  MONITORADOS  /  CALCULADOS:
VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO,
PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE
VIAS  AÉREAS,  FREQUÊNCIA  RESPIRATÓRIA  TOTAL  E
ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2

UND 08
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COM  MONITORAÇÃO  POR  SENSOR  PARAMAGNÉTICO  OU
ULTRASSÔNICO,  RELAÇÃO  I:E,  RESISTÊNCIA,  COMPLACÊNCIA,
PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS
PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS
PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE
GRÁFICOS  COM  AS  TENDÊNCIAS  NO  MÍNIMO  PARA  PEEP,
COMPLACÊNCIA,  FREQUÊNCIA  RESPIRATÓRIA,  VOLUME
EXPIRATÓRIO  E  RESISTÊNCIA DAS  VIAS  AÉREAS.  SISTEMA DE
ALARMES  COM  PELO  MENOS:  ALARMES  DE  ALTA  E  BAIXA
PRESSÃO  INSPIRATÓRIA,  ALTO  E  BAIXO  VOLUME  MINUTO,
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO
DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO
DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA
VENTILADOR  SEM  CONDIÇÃO  PARA FUNCIONAR,  OU  SIMILAR.
RECURSO  DE  NEBULIZAÇÃO  INCORPORADO  AO  EQUIPAMENTO
SEM  ALTERAÇÃO  DA  FIO2  AJUSTADA;  TECLA  PARA  PAUSA
MANUAL  INSPIRATÓRIA  E  EXPIRATÓRIA.  ARMAZENAR  NA
MEMÓRIA  OS  ÚLTIMOS  PARÂMETROS  AJUSTADOS;  BATERIA
INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30
MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O
PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE
EMERGÊNCIA  E  ALARMAR  INDICANDO  O  GÁS  FALTANTE.
ACOMPANHAR  NO  MÍNIMO  OS  ACESSÓRIOS:  UMIDIFICADOR
AQUECIDO,  JARRA  TÉRMICA,  BRAÇO  ARTICULADO,  PEDESTAL
COM  RODÍZIOS,  2  CIRCUITO  PACIENTE  PEDIÁTRICO/ADULTO,  2
CIRCUITO  PACIENTE  NEONATAL/PEDIÁTRICO,  2  VÁLVULAS  DE
EXALAÇÃO,  MANGUEIRAS PARA CONEXÃO  DE  OXIGÊNIO E  AR
COMPRIMIDO.

3 VENTILADOR DE TRANSPORTE: VENTILADOR PULMONAR DE
TRANSPORTE: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPATÍVEL COM USO
ADULTO,  PEDIÁTRICO  E  NEONATAL.  TIPO  MICROPROCESSADO.
PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES MÓVEIS E PRONTOS SOCORROS.
POSSUI DISPLAY LCD PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS.  MODALIDADES  VENTILATÓRIAS  DE  SUPORTE  E
CONTROLADA.  VENTILAÇÃO  CONTROLADA  NAS
CONFIGURAÇÕES VCV, PCV, PSV. COM OPÇÃO DE AJUSTE DO PESO
PARA PACIENTES INFANTIS. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:
FIO2: 21 – 100%
TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,1 – 10 SEG;
FREQUÊNCIA VENTILADOR: 0 – 150 RPM;
VOLUME CORRENTE: 10 A 2500 ML;
PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0 – 100 CMH2O;
PEEP: 0-20 CM H2O;
FLUXO INSPIRATÓRIO: 0-60 IPM;
ALARMES DE: PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA DE VIA AÉREA,
PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÍNIMA DE VIA
AÉREA,  ALARME  DE  PRESSÃO  CONTINUA,  ALARME  DE  BAIXO
VOLUME TIDAL, FALHA NA REDE DE GASES,
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA VARGA DE BATERIA.
ACESSÓRIOS:
- 02 VÁLVULAS EXALADORAS;
- 01 FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR
- 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES ADULTOS
- 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
- 01 CIRCUITO PARA PACIENTES NEONATAIS
-  01  BATERIA  RECARREGÁVEL  COMDURAÇÃO  MÍNIMA  DE  04
HORAS
- 01 MANGUEIRA DE OXIGENIO
01 MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO

UND 07
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REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO INMETRO.

4 TERMÔMETRO  INFRAVERMELHO  PARA  TEMPERATURA
CORPORAL COM  MIRA  LASER  COM  DISPLAY  DE  CRISTAL
LÍQUIDO  DE  3  ½  DÍGITOS  COM  ILUMINAÇÃO  INDICAÇÃO
AUTOMÁTICA  DE  POLARIDADE,  ESCALA:-  50ºÀ1022ºF(EM  2
FAIXAS),TAXA  DE  AMOSTRAGEM:2,5  VEZES  POR  SEGUNDO,
PRECISÃO:  ±2%  DA  LEITURA  OU
±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃO:0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1  ºF,EMI  SSIVIDADE:0,95FIXO.
LASER:DIODO  LASER  CLASSE  2  DE  1MW  EM  630~670NM,
POSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DA  TEMPERATURA  NA
DISTÂNCIA  APROXIMADA  DE  1M  ENTRE  PROFISSIONAL  E
PAACIENTE,RESPOSTA  ESPECTRAL:6  A  14MM,  DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO,FUNÇÃO  DATA-HOLD,  TEMPERATURA  DE
OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C,
UMIDADE  DE  OPERAÇÃO:10~90%RH,  UMIDADE
ARMAZENAGEM:<80%RH,  ALIMENTAÇÃO:1  BATERIA  DE  9V,
DIMENSÕES:82X41,5X160MM,  PESO:180G,  APROVADO  PELO
INMETRO E PELA ANVISA, 

UND 80

5 CAMA  HOSPITALAR  TIPO  FAWLER  MECÂNICA -  COM  NO
MÍNIMO OS MOVIMENTOS (FOWLER,  SEMIFOWLER,  FLEXÃO DE
PERNAS  E  TRENDELEMBURG),  PARA  PACIENTE  ADULTO;
MEDINDO  APROXIMADAMENTE  2,00  X  0,90M,  BASE
TERMOPLÁSTICA  REMOVÍVEL,  COM  RODAS  DE  ARO  DE
BORRACHA COM  FREIOS  EM  PELO  MENOS  02  (DUAS)  RODAS,
ESTRUTURA DO LEITO RÍGIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-
FERRUGEM,  PINTURA  EPOXI,  SEM  SALIÊNCIAS  OU  REBARBAS
QUE POSSAM DANIFICAR A ROUPA DE CAMA, PARA-CHOQUE DE
BORRACHA NOS 04 (QUATRO) CANTOS DA CAMA, COM GRADES
LATERAIS  DE  FACIL  ACIONAMENTO  ATRAVÉS  DE  TRAVA  DE
SEGURANÇA  PARA  CIMA  E  PARA  BAIXO,  COM  CABECEIRA
REMOVÍVEL  REVESTIDA  EM  POLIURETANO  INJETADO,  COM
PULSEIRA REMOVÍVEL REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO,
CAPACIDADE  DE  SUPORTAR  NO  MÍNIMO  180KG,  SUPORTE  DE
SORO  EM  AÇO,  COLCHÃO  NAS  DIMENSÕES  DA  CAMA  EM
POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12 CM, REVESTIDO EM
COURVIM. 

UND 52

6 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM
DE  ALTURA,  CONFECCIONADA  EM  TUBO  REDONDO  DE  AÇO
INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4” X 1,20MM (OU
SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE
AÇO  INOX  3/16.  -  COLUNA  RECEPTORA  DA  HASTE
CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM
ACABAMENTO  POLIDO  DE  Ø  1"  X  1,20MM  (OU  SUPERIOR).  -
REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO.  -  ALTURA
REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04
PERNAS  EM  X  CONFECCIONADA EM  ALUMÍNIO  FUNDIDO  COM
ACABAMENTO  POLIDO,  COM  DIMENSÕES  APROXIMADAS  DE
50CM  (DE  UMA  PONTA  A  OUTRA)  PARA  GARANTIR  MAIOR
ESTABILIDADE  DO  CONJUNTO.  -  RODÍZIOS  GIRATÓRIOS  COM
DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 2". - PESO MÍNIMO: 5 KG

UND 100

7 POLTRONA  HOSPITALAR  RECLINÁVEL  MATERIAL
IMPERMEÁVEL  DE  ALTA  QUALIDADE,  COMPONENTES  BRAÇOS
ARTICULADOS  ACOMPANHAM  MOVIMENTO  DO  ENCOSTO,
CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  APOIO  P/  PÉS  ACOPLADO  A
POLTRONA, ACABAMENTO ACOLCHOADO NO ENCOSTO, BRAÇOS

UND 62
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E ASSENTO, LARGURA 75, PROFUNDIDADE 85CM ABERTA E 165CM
FECHADA.  GARANTIA DE  NO  MÍNIMO  1  (UM)  ANO  EM  PORTO
VELHO – RO

8 BIOMBO  TRIPLO  COM  RODÍZIO  CONSTRUÍDO  EM  TUBO
REDONDO 22,22  MM COM PAREDE DE 1,2  MM,  MONTADO EM 3
FACES,  COM  LONITA.  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA PÓ COM RESINA EXPOXI-POLIESTER
E  POLIMERIZADO  EM  ESTUFA.  PÉS  COM  RODÍZIOS  DE  50  MM.
DIMENSÕES:  1,75  X  1,80  M  (CXL)  GARANTIA  NO  LOCAL,  NO
MÍNIMO,  1  (UM)  ANO,  VÁLIDA  PARA  TODOS  OS
COMPONENTES,ENGLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS.

UND 30

9 CARDIOVERSOR  COM  ECG  Bivolt:  Desfibrilador  Cardioversor  com
monitorizaçao  de  ECG  e  Marcapasso  acompanhado  de  pás  internas.O
equipamento deve possuir tecnologia bifasica exponencial truncada de onda
na qual recebeu recomendacao Classe II, que define que a forma de onda de
baixa energia e “aceitavel, segura e recomendada”, considerando o “Standard
of  Care” e “Intervention of  Choice” pela American Heart  Association.   O
equipamento  deve  ser  capaz  de  carregar  a  mais  alta  carga  de energia  em
menos de 05 segundos com uma bateria totalmente carregada. O equipamento
deve possuir um botao giratorio para selecionar a carga de energia de maneira
rapida. O equipamento deve possuir selecao minima entre 1 e 200joules.  O
equipamento  deve  operar  tanto  em  pacientes  adultos  e pediátricos  como
realizar  desfibrilacao  externa,  cardioversão  e desfibrilação  interna  O
equipamento  deve  possuir  tempo  ajustável  de  auto  desarme  de  energia  O
equipamento deve possuir alarmes que sao automaticamente pausados durante
a desfibrilacao
O equipamento deve claramente separar os dados de monitoracao dos dados
de desfibrilacao, para que os parametros essenciais como, marcador de tempo,
contador de choques, energia selecionada e ECG em caso de para cardiaca
possam ser facilmente identificados. O equipamento não deve pesar mais de
7,5 kg com pas, bateria e rolo de papel para impressao de dados
O equipamento deve possuir modo manual 1-2-3 de desfibrilacao. Garantia de
12 meses. Assistência técnica em Porto Velho – RO.
O equipamento deve possuir tela plana de LCD colorida com no minimo
7,5’’ O equipamento deve ser capaz de oferecer a leitura de no mínimo 4
curvas  simultaneamente  As  pas  de  desfibrilacao  devem  possuir  pas
pediatricas embutidas,  O  equipamento  deve  possuir  bateria  com
autonomia de nominimo 3h de monitoracao ou 80 choques sem que haja
anecessidade de substituicao da bateria 

UND 02

10 OXÍMETRO DE PULSO: 

VISOR DIGITAL: O LED UNICOLOR

MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO
FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO2: 70 ~ 99% / PULSO: 30 ~ 235 BPM

PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR
PRECISÃO: SPO2: ± 2% / PULSO: ± 2%

DESLIGAMENTO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE
DURABILIDADE  DAS  PILHAS:  30  HORAS  DE  FUNCIONAMENTO

CONTÍNUO
LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR,

A NO 4 REPRESENTA A MÉDIA
DIMENSÕES DO OXÍMETRO: COMP. 3,0CM (30MM) /  LARG. 5,5CM

(55MM) / ALT. 3,5CM (35MM)
PESO: APROXIMADAMENTE 50G

UND 20
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ALIMENTAÇÃO:  2  PILHAS  ALCALINAS,  TIPO  ‘‘AAA’’ (1,55V)  (JÁ

INCLUSAS)
CARACTERÍSTICAS:

LEVE E CONFORTÁVEL PARA UMA MEDIÇÃO SEM DOR.

ALTA PRECISÃO, CLINICAMENTE TESTADO

CONTROLE SIMPLES, APENAS UM TOQUE NO BOTÃO

DESLIGA AUTOMATICAMENTE E POSSUI AVISO DE PILHA FRACA.

6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY

MEDE  EM  DEDOS  DE  CRIANÇAS  A PARTIR  DE  3  ANOS  E  DE
ADULTOS

GARANTIA: 02 ANOS

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA NO BRASIL.

11 ESCADINHA  COM  02  DEGRAUS  INOX  ESTRUTURA  EM  TUBO
QUADRADO DE AÇO INOX  20 X 20 X 1,2MM. PISO REVESTIDO EM
BORRACHA ANTIDERRAPANTE  E  PROTEÇÃO  DE  AÇO  EM  TODA
VOLTA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X
0,35 X 0,40CM (CXLXA). GARANTIA NO LOCAL, NO MÍNIMO, 1 (UM)
ANO,  VÁLIDA  PARA  TODOS  OS  COMPONENTES,ENGLOBANDO
PEÇAS E SERVIÇOS.

UND 12

12 Laringoscópio com Kit Adulto:
Cabo de aço inox com a iluminação por fibra óptica e luz LED. Acompanhar
lâminas curvas em aço inox nos tamanhos: 1, 2, 3, 4.

UND 8

13 Lâmpada para Laringo:  em latão/inox UND 40

14 ANALISADOR  BIOQUÍMICO semi-automático  com  as  seguintes
especificações:  bioquímica  (colorimétrica,  enzimática  e  cinética);
turbidimetria  (padrão,  fator  ou curva  de  padrões).  Aparelho  equipado com
filtros  de  camada  dura  de  longa  durabilidade,  com  90  possibilidades  de
programação para qualquer reagente (sistema aberto), faixa de leitura: -0,100
a 3,500 Abs, monocromador com 7 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e
670 nm, banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros,
luz  espúria:  <  0,01%T,  leituras  Monocromáticas  e  Bicromáticas,  fluxo
contínuo  de  150  µL  a  2,0  mL,  cubeta  de  fluxo  metálica  de  32  µL
termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC, contaminação cubeta: < 1% com 500
µL (teste  com solução de dicromato de potássio),  leituras  em absorbância,
ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla, leituras com
padrão, multipadrão e fator, estatísticas de controle de qualidade com gráfico
de  Levey  Jennings,  impressão  dos  resultados  com  impressora  gráfica
incorporada, lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade, controle completo
da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35
VA. Com registro na ANVISA.

UND 04

_____________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - SEMUSA

Rua General Osório , 81 – Centro
Telefone: (69) 3901-2941 – E-mail: da  semusa  @hotmail.com   – Departamento Administrativo

CEP: 76.801-086– Porto Velho/

mailto:dasemusa@hotmail.com
mailto:dasemusa@hotmail.com
mailto:dasemusa@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

_____________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - SEMUSA

Rua General Osório , 81 – Centro
Telefone: (69) 3901-2941 – E-mail: da  semusa  @hotmail.com   – Departamento Administrativo

CEP: 76.801-086– Porto Velho/

mailto:dasemusa@hotmail.com
mailto:dasemusa@hotmail.com
mailto:dasemusa@hotmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

ANEXO II

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

ITEM DESCRIÇÃO UNID UPAS UPAL PAAA PAJA PAJP SEBA QUANT TOTAL
01 MONITOR MULTIPARÂMETROS UNID 02 02 02 01 01 0 08
02 VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO UNID 02 02 01 01 02 0 08

03
VENTILADOR  DE  TRANSPORTE:  VENTILADOR  PULMONAR  DE
TRANSPORTE:

UNID 01 01 01 01 01 02 07

04
TERMÔMETRO  INFRAVERMELHO  PARA  TEMPERATURA
CORPORAL

UNID 10 10 10 10 10 10 60

05 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA UNID 05 05 05 05 15 05 40
06 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL UNID 20 10 10 10 20 10 80
07 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL UNID 10 10 10 5 10 05 50

Legenda:
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul
UPAL - Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste
PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJA - Pronto Atendimento José Adelino
PAJP - Pronto Atendimento Jaci Paraná
SEBA – Sala de Estabilização de União Bandeirantes
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS NAS UNIDADES CEM E MANOEL AMORIM DE MATOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID Manoel Amorim de
Matos

CEM QUANT TOTAL

01 SUPORTE DE SORO UNID 10 10 20
02 BIOMBO UNID 20 10 30
03 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA UNID 06 06 12
04 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL UNID 06 06 12
05 CARDIOVERSOR COM ECG UNID 01 01 02
06 ESCADINHAS COM 02 DEGRAUS UNID 06 06 12

07
TERMÔMETRO  INFRAVERMELHO  PARA
TEMPERATURA CORPORAL

UNID 10 10 20

08 OXÍMETRO DE PULSO UNID 10 10 10
09 MONITOR MULTIPARÂMETROS UND 06 06 12
10 LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO UND 04 04 08
11 LÂMPADA PARA LARINGO UND 20 20 40

Legenda:

M.A.M – Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos
C.E.M – Centro de Especialidades Médicas
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ANEXO II
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS – DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO – DAD

ITEM DESCRIÇÃO UNID UPAS UPAL PAAA PAJA QUANT TOTAL

14
ANALISADOR 
BIOQUÍMICO

UNID 01 01 01 01 04

Legenda:
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul
UPAL - Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste
PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJA - Pronto Atendimento José Adelino
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