
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

8 UNID Bomba  de  infusão  de  seringa,  com  controle  eletrônico 
programável,  marca  SAMTRONIC,  modelo  ST7000  TCI,  de  
fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou 
parenteral.  Possui memorização de várias marcas de  
seringas de 05 a 60 mL. Possui cinco tipos de programação de 
infusão: vazão x volume limite, tempo x volume limite e  
peso  x  concentração  x  dose,  TCI  (Plasma  e  Efeito)  e  MCI. 
Fármacos  e  Modelos  Farmacocinéticos  TCI  (Infusão  Alvo  
Controlada):  Propofol  (Marsh,  Fast  Marsh,  White,  Schnider, 
Kataria  (Pediátrico)  e  Paedfusor  (Pediátrico)),  Alfentanil  
(Maitre), Sufentanil (Bovill) e Remifentanil (Minto). Fármacos MCI 
(Infusão Manualmente Controlada): Dexmedetomidina,  
Clonidina,  Cetamina,  Cetamina-S,  Sulfato  de  Magnésio, 
Lidocaína,  Rocurônio,  Propofol,  Remifentanil,  Alfentanil  e  
Sulfentanil. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h (conforme volume da 
seringa). Volume a infundir de 0,1 a 1000 mL. Peso corpóreo  
de 0,1 a 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 
mg/ml ou 0,01 a 999,99 µg/ml. Limite de dose de  
manutenção:  0,01  a  999,99  mg/kg/min  ou  0,01  a  999,99 
µg/kg/min.  Limite  de  dose  inicial  (indução):  0,01  a  999,99  
µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min.  Taxa de KVO ajustável de 
0,1 a 10,0 mL/h com default (padrão) em 5,0 mL/h.  
Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h (conforme volume da 
seringa) e Volume de Bolus ajustável de 1,0 a 20 mL.  
Possui sensor de pressão eletrônico programável de 20 a 120 kPa. 
Possui as seguintes funções: titulação, biblioteca de  
drogas, zerar volume, ajuste de KVO, ajuste de bolus, ajuste da 
pressão de oclusão (mmHg ou kPa), ajuste de volume  
sonoro do alarme, ajuste do volume de purga de 0,5 a 5,0 mL, 
balanço hídrico, bloqueio do teclado, memória da última  
infusão e silenciar alarmes (conforme norma). Possui display com 
apresentação constante da vazão, volume programado,  
volume infundido, tempo total e tempo restante da infusão ou 
apresenta a vazão, dose, volume infundido e tempo de  
infusão quando programado em peso x concentração x dose. Desvio 
da vazão com   as seringas especificadas de ± 3 % da  
vazão programada. Pré-alarmes: fim da bateria e fim da infusão. 
Alarmes visuais e sonoros: funcionamento em KVO,  
alarme de espera (equipamento em stand-by), infusão interrompida, 
oclusão, infusão completa, bateria baixa, bateria  
crítica, erro de programação, erro de posição de seringa, erro de 
seringa, desengate do motor, travamento, seringa errada,  
fim de dose de indução. A bomba vem com bateria recarregável de 
níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de  
8 horas, cabo  de alimentação, cabo de interconexão entre bombas 
da família ST7000, alça para transporte e manual do  



usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos 
dados de infusão pelo software Samlog através de  
comunicação por uma porta USB (opcional). Equipamento de 
pequeno porte, leve e de fácil manuseio. Este equipamento  
conta com um menu Engenharia Clínica, que permite que o 
estabelecimento configure ajustes como: troca de idioma,  
configuração de alarmes, cadastro de seringas não contempladas na 
lista padrão e configuração de parâmetros default.  
Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que 
permite a interconexão de até 10 bombas de infusão  
Samtronic.  Opera  em  110  a  230  V~  e  frequência  de 
alimentação  de  50/60  Hz.  Proteção  contra  choques  elétricos:  
Equipamento de classe II e parte aplicada de tipo CF. Peso do 
equipamento 1,6 kg. Dimensões 152 x 300 x 120 mm (H / L  
/ P). 
Uso  hospitalar  e  ambulatorial.  Utilizada  para  infusões  em 
pediatria, infusões  de  baixo  volume (neonatologia),  UTI,  
centro cirúrgico, cirurgias cardíacas, hemodinâmica e pronto-socorro. 
Bomba de infusão de seringa compatível com  
seringas certificadas  INMETRO  para  uso  em  bombas  de  infusão 
de  seringa  (registro ANVISA),  incluindo as  seringas  
Samtronic família SERISAM® 

3 UNID MONITOR MULTIPARAMETRO 12” Configuração: ECG + RESP + TEMP 
+ SpO2 + PANI CARACTERÍSTICAS: Inicialização: 10 segundos. 
Alarmes: Prioridades: 2 tipos (baixa e alta). Notificação: Audível e 
visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de 
alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s. Exibição da tela: 
Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 
horas. Autoset de alarmes Modos: Neonatal, pediátrico e adultos. 
Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: - Gráfico e 
tabular. Memória: 72 h (não volátil). Tempo de intervalo de dados: 
200 segundos Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PANI: Princípio de funcionamento: 
Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 
30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Start: Medidas 
consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas: Adulto: Sistólica:
40 – 260 mmHg. Média: 26 - 220 mmHg. Diastólica: 20 - 200 
mmHg. Pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg. - Média: 26 - 133 
mmHg. Diastólica: 20 - 120 mmHg. Neonatal: Sistólica: 40 - 130 
mmHg. - Média: 26 - 110 mmHg. - Diastólica: 20 - 100 mmHg. 
Limite de sobre pressão por software: Adulto: 290 mmHg máx. 
Neonatal: 145 mmHg máx. Proteção de sobre pressão por hardware: 
- Adulto: 300 ± mmHg. Neonatal: 150 ± mmHg. Resolução: 1 
mmHg. SpO2: Faixa de medição: 0 - 100%. Precisão: ± 2% de 70 -
100%. - ± 3 % de 50 - 69%. Pulso: Faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 
2 BPM de 30 - 250 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s ECG: 
Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12.5, 25 
ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V. Cabo de 
ECG: 3 ou 5 vias. Filtro: 35 Hz e 60 Hz. Faixa de medição: 15 a 300 
BPM. Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM. Indicação de eletrodo 
solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. 
Descarga de desfibrilador: - < 5 seg. conforme IEC 601-2-27. 
RESPIRAÇÃO: Técnica: Impedância transtoráxica. Faixa de medição: 
3 a 150 resp./min. Precisão: ± 3 resp./min. Sensibilidade: - 1, 2, 3, 
4, 5, e 6. Eletrodos: RA – LA TEMPERATURA: Faixa de medição: 0 ºC 
- 50 ºC (32 ºF - 122 ºF). Resolução: ± 0,1 ºC (0,18 ºF). Compatível 
com a série YSI 400 para sensores de temperatura. TELA COLORIDA: 
Tipo: LCD TFT color (Matriz Ativa). Tamanho: 12,1“ Traçados: 7 
traçados simultâneos (máximo). Visualização de tela: Interface 
inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros 
presentes. BATERIA: Tipo: Interna, NiMH 4A/H Duração (bateria com 
carga plena, sem impressora): NiMH: 3 horas. 
Marca Instramed Inmax 
 

Prazo de entrega: imediato. 

 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias, a 



contar da data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

requisitante, comprovando a entrega do item ao Município de Cabreúva. 

 
Resumo justificativa: Conforme a situação de emergência instalada pela pandemia 
decorrente do Coronavirus que se agravou nos ultimos dias levando ao colapso todos os 

serviços de referencia de media e alta complexidade da Microrregião de saude. 


