
 
 
 

 

Termo de Referência 

 
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

02 UND BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICRO PROCESSADA: Uso em 
paciente adulto ou pediátrico, painel com no máximo, 08 teclas 
funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português 
ou inglês, software interativo com sistema de programação 
sequencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões 
críticas. Possuir ícones visuais para indicação do status da infusão, 
indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e 
sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais frequentes, 
painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, 
mensagens de orientação ao usuário durante a programação, 
funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em 
USB ou Infravermelho . Parâmetros numéricos de programação, 
seleção e desempenho: Programação do volume de 1a 9.999 ml 
(adulto, com incrementos de 1,0 ml). Programação do volume de 
0,1a 999,9 ml (Ped. com incrementos de 0,1 ml). Programação de 
fluxo de 1 a 999 ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h). 
Programação de fluxo de 0,1 a 99,9 ml/h (Ped. com incrementos de 
0,1ml/h). Biblioteca de drogas com mínimo 20 rótulos Peso: máximo 
aproximado 2,8 kg Dimensões aproximadas: 182 x 151 x 184 mm 
Alimentação elétrica: 115 a 230V ~ Frequência de operação: 50/60 
Hz Consumo Max: 60 VA Funcionamento em bateria por um período 
mínimo de 3 horas em fluxo de 125 ml/h KVO programável de 0,1 a 
5,0 ml. Bolus com volume programável de até 60 ml p/ Adulto e de 
30 ml p/ Pediatria Velocidade de bolus /purgar equipo = 999 ml/h 
adulto e 99,9 ml/h pediátrico Limite de tempo de programação 
:mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s Limites de pressão 
de infusão: 15 PSI (776 mmhg) Sensibilidade sensor de ar: de 0,05 
ml Precisão: ≥ 95%. (erro máximo 5%) Possibilidade de Auto teste; 
Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de 
ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; 
Seleção do nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento 
com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para transporte. 
Seleção de rotina parenteral através de menu de medicamento; 
Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; zerar volume infundido 
parcial e total acumulado. Travar teclado, Identificação de equipo 
instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico. Memória dos 
dados da última infusão em memória flash (tempo indefinido); 
Monitoramento do nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo 
sem parar o aparelho (tritation); Repetição da programação; 
Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos. Ajuste de 
luminosidade e contraste no painel principal. Sistema de alarmes e 
pré alarmes visuais e sonoros para: Ar na linha, finalizando a infusão, 
Fim de infusão, Oclusão superior, Oclusão inferior, Porta aberta, 
Conexão ou desconexão da rede elétrica, Excesso de gotas, KVO, 
Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de 
energia escamoteável, Sensor de gotas 
 



Prazo de entrega: 05 dias. 

 
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. 


