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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 033/2020 

 

REFERÊNCIA: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES. 

 

1. DO PROCESSO: 

A O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 43.535.210/0001-97, estabelecida na Avenida Guanabara, nº 730, Centro, na cidade 

de Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901-100, Telefone: (18) 3702-1100, por seu Diretor 

Presidente com fundamento no Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços 

da Organização Social de Saúde da Santa Casa de Andradina, vêm, por meio deste, tornar 

público, para o conhecimento dos interessados que está instaurando processo de 

Chamamento Público para processo de compras, tipo menor preço. 

2. DO EDITAL: 

O Edital de Chamamento Público nº 033/2020 objetivando a aquisição de material médico 

hospitalar e equipamentos hospitalares, estará disponível na Sede da O.S.S. Irmandade da 

Santa Casa de Andradina no endereço: Avenida Guanabara, nº 730, Centro, na cidade de 

Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901-100, Telefone: (18) 3702-1100 e na página oficial da 

O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina na internet: www.santacasaandradina.com.br . 

3. DO OBJETO:  

O OBJETO do presente processo acima descrito, consiste na aquisição de Material Médico 

Hospitalar e Equipamentos, devidamente especificados conforme anexo I. 

4. DO EMBASAMENTO LEGAL: 

O presente edital está fundamentado nas disposições contidas no TÍTULO II, CAPITULO 

III nos artigos 11, I, II, III, 12, 13, parágrafo único, do Regulamento de Compras e 

Contratação de Obras e Serviços da O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

ANDRADINA – SP, visando dar publicidade as pessoas jurídicas interessadas a 

http://www.santacasaandradina.com.br/
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credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados, sem prejuízo das demais 

legislações aplicáveis a matéria. 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

O recurso financeiro para custear as compras descritas neste termo correrá por conta do 

Ministério Público do Trabalho. 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS: 

No caso de interesse e em havendo disponibilidade e capacidade técnica, O RECEBIMENTO 

DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA devidamente assinada, deverão ser encaminhados 

única e exclusivamente para o E-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br, aos 

cuidados da Sr.ª ALINE MARCELLANI MILAN DE OLIVEIRA, Gerente de Compras 

entre os dias 15/10/2020 a 20/10/2020, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, para 

o que se sugere como endereçamento do E-mail a seguinte inscrição: 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 033/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS. 

7. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO DO CERTAME: 

Para a habilitação o proponente deverá enviar no E-mail, conforme artigos 11, 12, 13 do 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da Organização Social de Saúde 

da Santa Casa de Andradina os seguintes documentos: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

b) Cópia autenticada de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária; 

c) Cópia do contrato social e suas alterações registrado na Junta Comercial ou Órgão 

competente; 

d) Certidões públicas de inexistência de débito na esfera Municipal, Estadual e Federal, 

devidamente vigentes; 

e) Proposta financeira, rubricadas ou assinadas digitalmente, pelo representante legal da 

empresa, mencionando o preço. 

f) Documentos pessoais do Representante Legal da Empresa Participante. 

mailto:aline.compras@santacasaandradina.com.br
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g) Registro do material/equipamento na ANVISA. 

 

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ DE 20 (vinte) DIAS. A 

PARTIR DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

As propostas que não apresentarem a Documentação exigida no Item 08, alíneas “a” a “g”, 

assim como seus prazos de validade vigentes, estarão inaptas para participação do presente 

processo de compra e serão sumariamente desclassificadas. 

 
Andradina/SP, 15 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 
CNPJ (MF) sob o nº. 43.535.210/0001-97 

FABIO ANTONIO OBICE 
DIRETOR PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 
 

EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

BOMBA DE INFUSÃO Bomba de Infusão 
volumétrica, microprocessada, 
que funciona 
por mecanismo peristáltico 
linear, de fácil manuseio e 
apresentação em idioma 
português, com sistema 
interativo que 
orienta o usuário passo a 
passo na programação. 
Possibilita: 
Programação do volume de 
infusão de 1 a 9.999ml (com 
incrementos a partir de 1ml). 
Programação do fluxo de 
infusão de 0,1 a 99,9ml/h 
(com 
incrementos a partir de 
0,1ml/h) para paciente 
neonato e de 1 a 
999ml/h (com incrementos a 
partir de 1ml/h) para paciente 
adulto. 
Preenchimento do equipo / 
bolus. 
Seleção do nível do alarme 
sonoro. 
Seleção de medicamento. 
Seleção de rotina para 
“transporte”. 
Seleção de rotina para 
“enteral”. 
Rápida visualização dos 
parâmetros de controle da 
infusão. 
Alteração rápida do fluxo 
programado, sem interrupção 
da 
infusão em andamento. 
Interrupção da programação 
em curso, por curto ou longo 
período de tempo, mantendo 
todos os parâmetros da 
infusão 
interrompida. 
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Zerar volume infundido, 
mantendo o controle dos 
volumes 
zerados (volume total) na 
memória durante a mesma 
programação. 
Repetição da programação, 
sem necessidade de realizar 
nova 
programação quando os 
parâmetros da última infusão 
são 
mantidos (volume de infusão, 

fluxo ou tempo). 
Alimentação elétrica 115 a 
230V ~. 
Guardar a memória dos dados 
da sessão de infusão por 4 
horas, após o equipamento 
ser desligado. 
Funcionamento em bateria 
por um período mínimo de 4 
horas 
em fluxo de 125ml/h. 
Completo sistema de alarmes 
visual e sonoro para: 

Ar na linha. 
Fim de infusão. 
Oclusão (ausência de gotas 

ou aumento da 
pressão). 

Vazão livre. 
KVO - sistema de 

manutenção da 
permeabilidade do acesso 
venoso, igual a 1ml/h 
ou menor, de acordo com o 
fluxo programado. 

Bateria. 
- Indicadores visuais que 
orientam o usuário sobre as 
possíveis causas das situações 
de alarme e suas 
medidas corretivas. 
- Trava de segurança do painel 
de controle para evitar 
alterações não desejadas ou 
acidentais da 
programação de infusão. 
Precisão 95%. 
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Dimensões: 217,5x170,5x166 
mm. 
Peso: 2,9 Kg com bateria. 
- Caracteres do Painel: 
policarbonato 
- Gabinete: ABS branco 
(Acrylonitrile Butadiene 
Styrene ou 
Acrilonitrila Estireno 
Butadieno). 
Produto certificado de acordo 
com as normas técnicas IEC 
60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 

60601-2-24. 

EQUIPO PARA BOMBA DE 
INFUSÃO 

Equipo simples, de uso único 
(descartável), estéril, atóxico, 
apirogênico, comprimento de 
aprox. 2,30m, constituído por 
ponta perfurante tipo 
universal com filtro de ar, 
câmara 
gotejadora flexível e tubo em 
PVC, intermediado por 
segmento 
de silicone grau médico, 
contendo ainda pinça corta 
fluxo (tipo 
rolete), injetor lateral (tipo 
"Y") com membrana 
autocicatrizante 
Seguido por filtro de solução 
(15 cm) e conector terminal, 
com 
capas protetoras nas 
extremidades, utilizado para 
infusão de 

líquidos injetáveis em vias 
parenterais 

1000 

ELETROCARDIOGRAFO Teclas de atalho para 
operação. 

• Impressão em papel comum 
tipo carta (não termo-

sensível) e caneta comum. 
• Capacidade de salvar até 
100 exames em memória 

interna. 
• Comunicação externa via 

USB e Ethernet. 
• Impressão de 12 derivações 
em uma única página formato 
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carta. 
• Identificação de sinal de 

marcapasso. 
• Proteção contra descarga de 

desfibrilador. 
• Circuito pré-amplificador 
flutuante, completamente 

isolado e separado do 
restante do aparelho. 

• Modos Automático e Ritmo. 
• Display colorido de 4,3`` de 
tecnologia sensível ao toque ( 
Touchscreen ) possibilitando: 

- A pré-visualização do exame. 
- Configuração rápida e 

intuitiva. 
- Visualização do 

posicionamento de eletrodos. 
- Inserção de dados do 

paciente (Nome, ID, sexo, 
idade, peso e altura). 

- Exibição e impressão da 
freqüência cardíaca. 

- Identificação do exame 

CARDIOVERSOR Cardioversor com Bateria e 
Oximetria  

 
Cardioversor portátil, em caixa 

de material sintético de alto 
impacto com alça de 

transporte e Suportes para 
fixar as pás, composto de 

Monitor e Desfibrilador em 
uma única unidade. Saída para 

registro através de 
Eletrocardiógrafo, 

alimentação em rede elétrica 
de 90/230 volts com 

chaveamento automático, 
entrada para fonte externa de 

12 volts para uso em 
ambulâncias e bateria interna 

recarregável. 
 

Monitor Cardíaco: 
De 01 canal, 07 derivações, 

indicação da Freqüência 
Cardíaca digital de 0 a 300 

BPM, alarme de bradi e 
taquicardia com ajuste digital, 
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alarme de eletrodo solto, pré-
amplificador flutuante, 

proteção contra descarga de 
Desfibrilador, sinal sonoro da 

onda “R”, monitoração de ECG 
através do cabo paciente ou 
através das próprias pás do 

Desfibrilador. Teclado de 
membrana sensível ao toque. 
Com imagem congelada, tela 

de cristal líquido luminosa 
com 5 polegadas. 

 
Desfibrilador: 

Tecla Liga/Desliga de 
sincronismo com monitor para 

cardioversão, indicação 
luminosa da onda “R”. Teclado 
de membrana com indicação 
visual para seleção de energia 

e funções. Possibilidade de 
uso de pás internas e externas 

adulto e infantil, seleção 
automática das escalas de 

energia de acordo com a pá 
utilizada (adulto/infantil 
externo e adulto/infantil 

interno). Escalas para seleção 
de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 

30, 40 e 50 Joules para 
desfibrilação interna adulto, 
interna e externa infantil. De 

10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 
360 Joules para desfibrilação 

externa adulto. Tempo de 
carga de 9 a 15 segundos 

dependendo da carga 
selecionada (norma IEC 601.2) 

Circuito anula carga 
automático que cancela a 

energia selecionada após 45 
segundos ou manual através 
de tecla no painel. Teste das 

pás diretamente no 
equipamento, com lâmpada 

néon para indicação do 
disparo. Bateria interna 

recarregável com capacidade 
para ate 40 disparos ou 2 

horas de monitoração, quando 
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em plena carga. 
 

Oxímetro de Pulso: 
Para monitoração da 

Saturação de Oxigênio (SpO2), 
com indicação digital através 
da tela do monitor. Faixa de 

medida de 0 a 100%, 
resolução de 1% e precisão de 

± 2% nas medidas de 70 a 
100% e ± 3% nas medidas de 
60 a 69%, ajuste de alarmes 
alto e baixo selecionáveis. 

CIRCUITO CPAP DE REDE  Máscara com coxim inflável  
. Conjunto composto de bocal 
e máscara para EPAP, Tubo T 

com válvula unidirecional, 
conector adaptador para 
válvula, Válvula de PEEP e 

fixador cefálico em silicone. 
Reutilizável 

5 

GERADOR DE FLUXO PARA 
CPAP 

Fabricado em alumínio 
anodizado é extremamente 

resistente e durável 
 

2 

 


