
Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 HOSPITALAR SILVANO LTDA  074 12.437.723/0001-31 12.480,00 12.355,00 Sim

2 CIRURGICA PARMA LTDA  086 10.368.534/0001-29 12.483,00 12.400,00 Sim

3 SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI 
EPP

 016 04.648.801/0001-19 14.790,00 14.790,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 02/07/2020 17:19:22
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Monitor Multiparamétrico                                   -Tela TFT LCD colorida de 12.1"  tela". Interface selecionável para números 
grandes, leito a leito,cardiorrespiratória, minitendencias.-Alça em curva para transporte em macas e camas , para fixação e vitando 
quedas ao equipamento. -Tabela de cálculo de drogas.-Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando, Bip de QRS e 
alarme sonoro.-Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolação elétrica.2-Revisão de Tendências gráficas e 
numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros.-Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato 
gráfico e numérico sem obstruir a monitorização.-Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com 
duração de pelo menos 4 horas.-?Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para 
todos os parâmetros.-Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc.-?Menu de configuração acessível através de 
teclas de atalho, teclado membrana ou botão giratório.-Exibição de todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de paciente, 
data, hora, local, leito,tipo de alimentação e outros.-Possibilidade de inserção de módulos futuros.-Comunicação bidirecional com 
central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores.-Possui tecla para interrupção 
temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO9919.-Proteção contra descarga 
einter ferência de desfibrilador e bisturi.-?Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional. Exibição de pelo menos 11 
curvas simultâneas com valores alfanuméricos.-Sistema de autoteste e software em português com exibição de mensagens 
funcionais.-Menu ou teclas para configurações3dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display,-?Tecla de 
congelamento,liga/desliga, medição PNI para iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário.-Possui indicação 
para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, indicação de marca-
passo.-?Possui modo espera. Memória para armazenar sua última configuração após ser ligado. Sistemas de alarme ininterruptos 
conforme NBR IEC 60601-1-2-49.Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60hz-ECG e RESPIRAÇÃO Traçado Non-fade. 
Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de 
Quantidade: 6 Valor Unit.: 12.355,00 Valor Total: 74.130,00

Marca: WORLD LIFE Modelo: WL80
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