
CISAMESP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS 

DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022 
 
OBJETO:  

 
O objeto da presente licitação é Aquisição de equipamentos médicos – hospitalares para 

atender às necessidades do CISAMESP. 

 
A Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.405.384/0001-49, com sede na rua hum, 80 A, Distrito industrial Genesco 

Aparecido de Oliveira na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, por seu representante 

legal infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar seu 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

 

 

Item 11 – Monitor Multiparametros. 

 

Edital solicita que as 5 unidades dos monitores multiparametros devem ser de 

arquitetura modular ou mista, permitindo a inclusão de módulos futuros no próprio gabinete.  

Já no item 12 é solicitada apenas 1 unidade de módulo de capnografia para ser utilizado 

com um dos monitores solicitados no item 11. Logo, fica claro que dos 5 monitores solicitados, 

apenas 1 terá Capnografia. 

 

Sabe-se que equipamentos que possuam arquitetura modular, possuem um custo de 

aproximadamente 50% acima do custo de um equipamento pré-configurado. 

Desta forma, visando a economicidade e vantajosidade econômica do processo, 

sugerimos e questionamos: 

Seria possível ofertar 4 monitores multiparametros pré-configurados, com os 

parâmetros de ECG, RESP, SPO2, PNI e TEMP e ofertar 1 monitor multiparametricos com o 

parâmetro de capnografia? 

 

 



Abaixo seguem descritivos sugestivo de ampla participação: 

“Monitor Multiparâmetros básico: 

Características técnicas mínimas: 

Monitor para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais.  

Monitor Multiparamétrico pre-configurado com os parâmetros de ECG, Respiração, 

Temperatura, PNI e SPO2;  

Deve possuir Visor de cristal líquido colorida (LCD), tamanho de Tela 12 a 17” 

(Resolução mínima: 800 x 600) com possibilidade de ser sensível ao toque (touchscreen); 

pelo menos 12 (Doze) formas de onda; Possibilidade de configuração de diferentes telas, 

como números grandes, e comunicação com central de monitoramento.  

Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo 

menos, 120 horas, mínimo de 200 conjuntos de eventos de alarme, 100 conjuntos de 

medições de PNI e 200 conjuntos de eventos de arritmias, 

além de possuir memória de eventos de alarmes.  

Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade 

de alarme (alta, média e baixa); alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 

(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, 

bateria, falta de energia elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e 

ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e tela touch 

screen;  

Deve permitir a conexão em rede através do protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 

45; Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático; 

Possibilidade de atualização de software sem alteração de hardware, aplicando USB ou 

Cartão de memória SD; Alimentação á bateria interna por no mínimo 230 minutos e 

possibilidade futura de autonomia de bateria de  480 minutos; indicação visual no display 

do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está 

funcionando pela rede elétrica ou bateria. 

Software de interface na língua portuguesa.  

Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; 

possibilidade de conexão bidirecional com a Central e comunicação através do protocolo 

HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração.  

Possibilidade de inclusão de módulos futuros como Débito Cardíaco (D.C), Capnografia 

(ETCO2) Sidestream; Módulo registrador e 2 canais de Pressão Invasiva (PI); 

Possibilidade, comprovada em manual, de medida de DELTA PP (PPV) 

AUTOMÁTICO;  
Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, VGA (opcional); Sincronismo para Cardioversor; 

A central deverá possuir registro próprio na ANVISA, devendo ser apresentado na 

proposta. 

Não deve pesar mais que 6 kg; Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior; Deve 

operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%.  

Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 

ECG: Deve possuir compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 

derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm;  

Possibilidade de exibição de 12 derivações com cabo paciente de 10 vias; Possibilidade 

de medição do intervalo QT/QTC;  



Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso; 

Deve possuir monitorização de segmento ST em todas derivações; Detecção de pelo 

menos 27 arritmias distintas. 

Respiração: Método bioimpedância (ou impedância) torácica; Faixa de frequência 

respiratória 0 a 150 rpm para paciente adulto, pediátrico e neonatal; com visualização da 

onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 

adultos/pediátricos/neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR 

(limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.  

Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de 

medida de 10 °C a 45 °C; Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na 

pele do paciente, ou através de cavidades; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 

programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);  

Pressão Não Invasiva: Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), 

Pressão arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: 

Manual, Automática e STAT; Faixa de medida total: pelo menos 10 a 290 mmHg; 

intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas; Deve possuir proteção contra-

pressão excessiva para tipo paciente (adulto/pediátrico e neonatal);  

Oximetria: Visualização da curva Plestimografia; Indicação numérica dos valores de 

saturação e pulso; Indicação numérica ou gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais 

e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis 

pelo operador;  Intervalo de medição: 0 a 100%; Faixa de FP: 25 a 300 bpm;   

 

 

DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 

01 unidade Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco mais rabichos). 

01 unidade de Manguito/Abraçadeira  uso Adulto para PNI  

01 unidade Mangueira extensão uso Adulto para PNI 

01 unidade sensor SPO2 reutilizável Clip Adulto 

01 unidade sensor de temperatura de Pele  

01 unid. Bateria de lítio. 

01 Cabo de energia.  

01 Manual operacional do equipamento em português.  
 
Documentação:  
 

A. Certificação RMS (Registro no Ministério da Saúde) emitida pela ANVISA ou sua 
publicação no Diário Oficial da União;  
 

B. Certificação de conformidade comas Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-
1-2, NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-27 e RDC 59 OU 
RDC 16;  
 

C. Conter Declaração de que o produto está coberto por garantia on-site integral 
do equipamento de 12 meses, para serviços e reposição de peças, prestada 
diretamente pela empresa ou pela fabricante, através de sua rede de assistência 
técnica localizada na região do Hospital.  
 



D. Declaração de reposição de peças e prestação de serviços pelo fabricante por 
um período de pelo menos 5 anos; “ 
 

“Monitor Multiparâmetros com Capnografia 

Características técnicas mínimas: 

Monitor para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais.  

Monitor Multiparamétrico pre-configurado ou modular intercambiável com os 

parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2 e ETCO2 Sidestream;  

Deve possuir alça para transporte retrátil acoplada ao equipamento para fixação em 

macas, ambulâncias e ambulatórios e pronto atendimento;  

Deve possuir Visor de cristal líquido colorida (LCD), tamanho de Tela 12 a 17” 

(Resolução mínima: 800 x 600) sensível ao toque (touchscreen); pelo menos 12 (Doze) 

formas de onda; Possibilidade de configuração de diferentes telas, como números 

grandes, e comunicação com central de monitoramento.  

Central de monitoramento com registro ANVISA, devendo o mesmo ser apresentado na 

proposta. 

Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo 

menos, 120 horas, mínimo de 200 conjuntos de eventos de alarme, 100 conjuntos de 

medições de PNI e 200 conjuntos de eventos de arritmias, 

além de possuir memória de eventos de alarmes.  

Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade 

de alarme (alta, média e baixa); alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 

(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, 

bateria, falta de energia elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e 

ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e tela touch 

screen;  

Deve permitir a conexão em rede através do protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 

45; Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático; 

Possibilidade de atualização de software sem alteração de hardware, aplicando USB ou 

Cartão de memória SD; Alimentação a bateria interna por no mínimo 230 minutos e 

possibilidade futura de autonomia de bateria de  480 minutos; indicação visual no display 

do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está 

funcionando pela rede elétrica ou bateria. 

Software de interface na língua portuguesa.  

Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; 

possibilidade de conexão bidirecional com a Central e comunicação através do protocolo 

HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração.  

Possibilidade de inclusão de módulos futuros como Débito Cardíaco (D.C), Capnografia 

(ETCO2) Sidestream; Módulo registrador e 2 canais de Pressão Invasiva (PI); 

Possibilidade, Comprovada em manual, de medida de DELTA PP (PPV) 

AUTOMÁTICO;  
Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, VGA (Opcional); Sincronismo para Cardioversor; 

A central deverá possuir registro próprio na ANVISA.  

Não deve pesar mais que 5 kg; Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior; Deve 

operar com umidade relativa na faixa de 15 a 95%.  

Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 



ECG: Deve possuir compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 

derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm;  

Possibilidade de exibição de 12 derivações com cabo paciente de 10 vias; Possibilidade 

de medição do intervalo QT/QTC;  

Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso; 

Deve possuir monitorização de segmento ST em todas derivações; Detecção de pelo 

menos 27 arritmias distintas. 

Respiração: Método bioimpedância (ou impedância) torácica; Faixa de frequência 

respiratória 0 a 150 rpm para paciente adulto, pediátrico e neonatal; com visualização da 

onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 

adultos/pediátricos/neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR 

(limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.  

Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de 

medida de 10 °C a 45 °C; Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na 

pele do paciente, ou através de cavidades; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 

programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);  

Pressão Não Invasiva: Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), 

Pressão arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: 

Manual, Automática e STAT; Faixa de medida total: pelo menos 10 a 290 mmHg; 

intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 8 horas; Deve possuir proteção contra-

pressão excessiva para tipo paciente (adulto/pediátrico e neonatal);  

Oximetria: Visualização da curva Plestimografia; Indicação numérica dos valores de 

saturação e pulso; Indicação numérica ou gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais 

e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis 

pelo operador;  Intervalo de medição: 0 a 100%; Faixa de FP: 25 a 300 bpm;   
Capnografia (EtCO2) Sidestream 

Leitura em adulto, pediátrico e neonatal; 
Modo: Espera, e Medição; 

Parâmetros de medição: EtCO2, FiCO2 e AwRR; 

Intervalo de medição:  

CO2: 0 mmHg a 150 mmHg  

Resolução: 1 mmHg 

AwRR: 2 rpm a 150 rpm  

Taxa de amostragem (Vazão do gás de amostra): -50ml/min 

Resolução: 1 rpm  

Precisão:  1 rpm 

 

DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 

01 unidade Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco mais rabichos). 

01 unidade de Manguito/Abraçadeira uso Adulto para PNI  

01 unidade Mangueira extensão uso Adulto para PNI 

01 unidade sensor SPO2 reutilizável Clip Adulto 

01 unidade sensor de temperatura de Pele  

01 unidade Linha de Amostra descartável 

01 unidade Filtro de CO2 

01 unidade Cânula Nasal 

01 unid. Bateria de lítio. 

01 Cabo de energia.  



01 Manual operacional do equipamento em português.  
 
Documentação:  
 

A. Certificação RMS (Registro no Ministério da Saúde) emitida pela ANVISA ou sua 
publicação no Diário Oficial da União;  
 

B. Certificação de conformidade comas Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-
1-2, NBR IEC 60601-2-49, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-27 e RDC 59 OU 
RDC 16;  
 

C. Conter Declaração de que o produto está coberto por garantia on-site integral 
do equipamento de 12 meses, para serviços e reposição de peças, prestada 
diretamente pela empresa ou pela fabricante, através de sua rede de assistência 
técnica localizada na região do Hospital.  
 

D. Declaração de reposição de peças e prestação de serviços pelo fabricante por 
um período de pelo menos 5 anos; ” 

 
  

Termos em que pede Deferimento. 

 

Lagoa Santa, 25 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA 

 

 


