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COMPRAS/COVID -19

O�cio nº 24/2020/COMPRAS/COVID -19

São Paulo, 04 de maio de 2020.

À
Divisão de Compras
Sra. Vania Simões
Chefe da Divisão de Compras
  
Prezada Senhora,
 

Considerando a realização do Edital 01/2020, chamamento público para eventual aquisição emergencial de material hospitalar para ações de
enfrentamento ao COVID 19, Processo SEI 23089.105671/2020-91

Considerando o Edital 02/2020, chamamento público para eventual aquisição emergencial de material hospitalar para ações de enfrentamento ao
COVID 19, em âmbito nacional, Processo SEI 23089.106556/2020-33;

Considerando as propostas recebidas até a presente data para os processos de chamamento acima citados;

Segue solicitação dos itens e respec�vas quan�dades a serem adquiridas, necessárias às a�vidades de Terapia Intensiva, para as devidas
providências. Observar as propostas apresentadas até a presente data e o respec�vo critério de classificação previsto em Edital (preço e prazo de entrega):

 

ITEM DESCRIÇÃO Descrição Detalhada UND QTD

82 Monitor
mul�paramétrico

Especificação Técnica Mínima: - Display �po cristal líquido colorido; - Tamanho mínimo da
tela 12 polegadas ou superior; - Tela Touch Screen - Parâmetros ECG, SPO2, PNI, 2 canais

de Pressão Invasiva (PI),2 canais de temperatura (T), Débito Cardíaco (DC)  Pressão Invasiva
(PI), Capnografia (ETCO2) - possibilidade de inserção de hardware / so�ware para

integração com plataforma HL7 - Bateria interna com autonomia mínima de 2 horas -
Alimentação: 110/220 volts - 60 Hz comutação automá�ca; - Garan�a 24 Meses.

Acessórios de fornecimento Obrigatório: - Disposi�vo para descanso dos cabos - 01 Cabo
de ECG de 5 vias; - 01 Sensor de Oximetria reu�lizável �po bolsa totalmente em silicone
para uso em Adultos - 01 Manguitos de PNI reu�lizável para uso Adulto/ Pediátrico - 01

Sensor de  Temperatura cutânea reu�lizável para uso em Adultos – 01 Sensor de
Temperatura esofágica reu�lizável para uso em Adultos - 01 Cabo extensor para medida de
debito cardíaco e 01´kit padrão Edwards totalmente compa�vel – 01 Cabo para medida de

pressão invasiva padrão Edwards e 01conjunto de acessórios para medição totalmente
compa�vel - 01 Conjunto de linha e acessórios medida de concentração de CO2

(capnografia) Sidestream, totalmente compa�vel. - A empresa deverá fornecer e realizar a
fixação de 01 suporte em parede no leito indicado, incluindo todos os disposi�vos

necessários: parafuso, buchas, porcas etc; e

UND 60

84 Central de
monitorização

02 Centrais de Monitoramento de sinais fisiológicos com capacidade para 20 leitos
totalmente compa�vel com os monitores mul�paramétricos ofertados no item 02. As

centrais deverão incluir cabos de rede, conectores, switch, Hub, no -break. – Dois
Monitores para visualização de parâmetros e curvas de 17 polegadas ou superior para cada
central. - A central deverá ser entregue completamente instalada na unidade indicada pela
Engenharia Clínica, incluindo passagem dos cabos e fixação dos monitores nos leitos com

interligações, tudo funcionando plenamente. - Deverá ser compa�vel com MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO MODULAR OU PRÉ CONFIGURADO - Garan�a de 24 meses

UND 08

 

Qualquer dúvida estamos à disposição.

 

 Atenciosamente,

 

 Georgia Mansour
Pró-Reitora Adjunta de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por Georgia Mansour, Pró-Reitora Adjunta de Administração, em 04/05/2020, às 14:53, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0300715 e o código CRC 5BBA4E14.

Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.035151/2020-11 SEI nº 0300715


