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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
SETOR DE COMPRAS 

TERF.SUtA 12 DE MAIO DE 2020 

HOSPITALAR [TUA 

CNPJ: 04.238.951/0001-54 

a. 

DEScRIÇÃO QUAN'IlDADE 	
tV.UNIT 

V.TOTM. 

VEN11LAD0R lw'rsANspoIlTr Tn.cx' 
Modos de Pressao (CPA2. S. ST,PC,Tj'C-SIMV); 

Modos de volume (AC, CV, SIMV); 

IventiLação híbrida AVAPS (apenas com cIrcuito de poeta de 
xpiraçIo passivo); 

rtçáo dupla; 

apacedade Invasiva e não Invasiva; 

Para Adultos e crianças (5Kg); 

Pressao de trabalha mínimo: IPAI': 4 a 50 cmkl2O; EPAI Da 25 
H20 com válvula de expiração ativa. 4 a 25cmH2o com porta de 

piração passiva; 

PElO': O a 25 cmH2() com válvula de exptraçao ativa. 45 25cmH2o 
mis posta de expiração passiva. 

Prequèncla respiratória mínima: 4 a 30 rpm 

'empo Inspiralõno máximo; 0,5 ..Is; 

Rampa proramáveI ali no mínimo 45 minutos; 

ds 	b4d f..is ~~ 550 - 

& 	t,,,çr.c 	.pmis no ,:xo*so a. ieso a. o.eS.sçdo p.nlno) 	3jim a. fl,so 

outrole de vazamento; 

entrada: parte de trás do dispositivo (baixa pressão); 

Cl) com informações mínimas de pressão, volume, vazamento, 

• isparo, picos de (luxo e pressão inspiratória. frequincia respiratória, 

elação LE, tempo de uso; 

lanoes de desconexão do paciente, apneia, volume comente 
Itqbaiso, ventilação por minuto alt4baioa, frequência respiratória 

Itaixa, pressão inspiratória altWtsaioa (em modos de volume); 

estão de dados Software Dlrect Vl,w, armazenagem de dados em 
Mão SDde ICE; 

Peso máximo de 5 k com bateria removivel. 

- 	.51.,: nem. 3.0 bons; .moslnl - 3.4 usa; ounedo da PeitO. .5005; 12 VCC; 

Dimensões; 16cm C x 29 no (1) x23 cm (A); 

Função de Bloqueio do paineL 

Captação e filtração do ar ambiente por meio de filtro de ar 

nubslitutvcl; 

Operação do equipamento independente de fontes de ar comprimido 
e osrigènio; 

Conexões de polígrafo e polissonõgrato. 

UNI) 1 85 715.000,00 OS 70000,01 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: 
 ( 

1  
70000.00 

CONDIÇÕES GEO1AS;  
f 

VALIDADE DA PROPOSTA; 10( TRINTA) DIAS 

FORMA DE PAGAMENTO; A VISTA 
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