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Termo de referência para compra de equipamento hospitalar Cardioversor 

 

Nome da Instituição Solicitante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HC DA UFG 

Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Recurso de Emenda Parlamentar número 
544.963000/1200-20 
Data do Pedido:  18/ 01  /22 

1 – Objeto 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo. Os 

equipamentos devem ser entregues no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, 

na cidade de Jataí. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

CARDIOVERSOR 
 
Com tecnologia de onda bifásica retilínea ou Exponencial 
Truncada, carga máxima de no mínimo 200 joules com no 
mínimo 10 níveis de. Deve possuir tempo de carga de até 6 
segundos para 200 Joules. Apresentar a análise automática 
da Impedância do paciente com indicador visual nas pás, 
realizar Desfibrilação manual, sincronizada, Cardioversão e 
semi-automática, Modo DEA, Capaz de mensurar os 
seguintes parâmetros: ECG. Deve permitir possibilidade 
futura de mensurar oximetria, capnografia e pressão não 
invasiva (PNI). Tela (display) em LCD de no mínimo 6,5” 
polegadas 640x480 pixels, Alimentação bivolt automática; 
peso máximo de 7 kg. Deve possuir impressora para registro 
em papel com largura mínima de 50mm, manual ou 
automático. Deve possuir índice de proteção mínimo: IP44. 
DESFIBRILAÇÃO: tempo de carga máximo de 5 segundos 
para 200 joules e tempo máximo desde o início da análise do 
ritmo cardíaco até ao fim da carga e prontidão para 
descarregar de até 15 segundos. DEA: capaz de analisar 
Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem pulso.  
Monitor pelo menos três derivações de ECG (I, II e III) e 
possibilidade de 6 derivações; (FC) entre 15 a 300 BPM; 
resposta de frequência de diagnóstico de 0,05 a 100 hz ou 
superior; amplitude do ECG: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, auto. A 
monitorização do parâmetro de ECG deve ser pelas pás, 
eletrodos multifunção ou cabo de ECG; com velocidade de 
varredura de 25 mm/seg. ou 50mm/seg proteção contra pulso 
de desfibrilação; desarmar a energia selecionada manual e 
também automaticamente em menos de 60 segundos. 
Oximetria de pulso (tecnologia de baixa perfusão nos padrões 

02 
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Nellcor Oximax, Blupro, Masimo Set, GE-Ohmeda Ou Fast-
Spo2, curva pletismográfica e valor numérico; faixa de leitura 
de 1 a 100%, Possibilidade futura de de mensuração de 
Capnografia Mainstream ou Sidestream ou Microstream com 
a seguinte especificação: faixa de 1 a 99mmhg; FR mínima 
de 3 a 150rpm; apresentação da onda e valores de etco2 e 
respirações /minutos; utilização em pacientes intubados e não 
intubados adultos, pediátricos para indicação de qualidade de 
RCP. DEA: deverá ser capaz de realizar manobras em 
paciente Adultos e Pediátrico através das pás adesivas 
multifunção. Bateria interna recarregável; indicador de estado 
de carga da bateria em tela; autonomia mínima de 180 
minutos de monitorização ECG e de 100 descargas de até 
200 joules; Pás adulto e pediátricas intercambiáveis; Deve 
possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para 
transferência de dados.; Eletrodo multifunção adulto e 
pediátrico; Testes básicos para verificar carga, bateria, 
impressão, alarmes, comandos de voz, de forma automática 
(diária e mensal) e manual através de chave seletora e 
simples operação pelo usuário. Memória incorporada; 
Transferência de dados via tecnologia sem fio; capacidade de 
imprimir relatório completo do atendimento e todos os passos 
dados; software em língua portuguesa, bem como todas as 
mensagens de voz, textos de alarmes e menu de 
configuração da unidade.  
 
Deve acompanhar: 01 Pá rígida (par) pediátrica/adulta 
intercambiáveis; 02 (DOIS) cabos paciente para ECG de 10 
vias; 01 (um) cabo de força; 01 (um) tubo de gel condutor; 04 
(quatro) eletrodos de membros tipo clip “braçadeiras”; 06 
(seis) eletrodos precordiais compatíveis com os eletrodos; 01 
Manual de operação em português; Suporte tipo carro com 
rodízios e porta objetos. O equipamento deverá ser entregue 
com sensores originais do fabricante, sendo que não serão 
aceitos acessórios genéricos e/ou compatíveis. 
Deve possuir: Alimentação elétrica 220V/60Hz ou bivolt. 
Garantia mínima de 01 (um) ano; 
Instalar equipamentos em até 20 (vinte) dias corridos da 
entrega do mesmo, quando for o caso; 
A empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, o 
treinamento por no mínimo 02 dias; 
Disponibilizar assistência técnica em Goiás ou Brasília-DF; 
Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, empresa 
deverá entregar obrigatoriamente, no momento da proposta, 
a cópia do registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ou declaração de isenção do registro. A não entrega 
será item de desclassificação; 
É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição 
completa e detalhada do equipamento com todos os dados 
técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por 
falta de informações técnicas não permitindo assim a 
avaliação do equipamento. 
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A aquisição dos bens acima elencados faz-se necessária para cumprir a proposta 
544.963000/1200-20 aprovado pelo ministério da saúde, recurso proveniente de emenda 
parlamentar que tem como justificativa a ampliação do acesso por demanda reprimida.  
 
2 – Da unidade: 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho é composto pelos setores: 

● Internação com capacidade de 136 leitos 

● Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 20 leitos 

● Centro Cirúrgico com 4 salas equipadas para realizar procedimentos de média e 

alta complexidade. 

● Laboratório de Análises Clínicas (hematologia, imunologia, bioquímica, 

microbiologia, microscopia). 

● Diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raios-X, tomografia). 

 

3 – Da entrega e garantia: 

A EMPRESA assumirá a inteira responsabilidade de entrega do equipamento 

no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus 

adicional.  

O prazo de entrega de 90 dias e o prazo de instalação de 20 dias após a 

entrega.  

O produto deve ter garantia de 12 meses a contar da data de emissão do aceite 

técnico do equipamento 

 

4 - Responsabilidades da empresa fornecedora: 

A empresa fornecedora será responsável pela entrega dos equipamentos. A entrega 

deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes da emissão 

de ordem de fornecimento. 

5 - DA FISCALIZAÇÃO 

O responsável do almoxarifado será responsável pelo recebimento dos 

equipamentos e somente dará aceite a equipamentos que estejam dentro do especificado 

na ordem de fornecimento. 

Caso o responsável do almoxarifado não concorde com as especificações do 

item entregue, ele não será devolvido imediatamente a transportadora. 

 

Goiânia,     /     /        . 
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_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____ 
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