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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS 

PARA LEITOS DE UTIS, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

PROGRAMA AGREGADO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE LOGÍSTICO (FORNECIMENTO DE INSUMOS 

E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO) N.º 002/2022 

 

   

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 

Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua Anápolis, Qd.28, 

Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), neste ato 

representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente “LOCATÁRIA” 

ou “IMED”; e, de outro lado,   

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 

S.A., pessoa jurídica de direito privado, localizada em Pelotas - RS, à Rua Giuseppe Mattea, 350A, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 02.357.251/0001-53, neste ato representada, por sua procuradora, abaixo 

assinada, doravante denominada “LOCADORA”, celebram o presente CONTRATO, em conformidade 

com a legislação aplicável à espécie, para fins e sob as condições a seguir descritas:  

 

Considerando:  

A – que o IMED foi declarado vencedor do “Chamamento Público de nº 01/2021” (Processo 

Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o gerenciamento, a operacionalização e a 

execução de ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do 
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Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 

14.10.2021 no Diário Oficial do Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

B – que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrou com o Governo do Estado 

de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de gestão correspondente ao 

gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da referida unidade 

hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021); 

 

C - a necessidade imediata da contratação dos serviços objeto deste contrato, em razão da abertura, em 

caráter de urgência, da leitos de UTI Pediátrica;  

F – o disposto no inciso VIII do artigo 15 do Regulamento de Compras do IMED, que autoriza a tomada 

de providências excepcionais em casos de urgência (em especial, como é o caso presente, em face da 

gritante inexistência de tempo hábil às providências de rotina para a contratação de terceiros); e 

 

G – que, em pesquisa de mercado realizada pela LOCATÁRIA, a LOCADORA apresentou a melhor a 

proposta, 

  

I – DO OBJETO  

  

1 - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

gestão integrada de equipamentos para leitos de UTI´s, compreendendo locação de equipamentos, 

programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva e suporte logístico 

(fornecimento de insumos e acessórios necessários para a realização da manutenção), conforme 

condições constantes no ANEXO I, que integra este instrumento para todos os efeitos. Referida 

contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pela 

LOCATÁRIA junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o IMED 
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é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 

serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / 

GO). 

Parágrafo primeiro – Caso haja a necessidade de reposição de insumos e acessórios em quantidades 

superiores às estabelecidas na proposta do ANEXO I, ou ainda que seja em virtude de comprovado mau 

uso, esta reposição será efetuada pela LOCADORA, através de venda para a LOCATÁRIA, mediante 

o pagamento dos valores unitários dispostos na “TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS E 

ACESSÓRIOS”, também constante na proposta do ANEXO II 

  

Parágrafo segundo – Com o recebimento dos bens, a LOCATÁRIA afirma que recebeu todos os bens 

locados em perfeitas condições de conservação e uso, não havendo neles qualquer falha aparente ou de 

funcionamento, salvo as hipóteses de vícios redibitórios.   

 

Parágrafo terceiro - A LOCADORA declara, expressamente, ser legalmente habilitado para a 

execução do objeto deste Contrato e que possui capacidade técnica e operacional, além de mão-de-obra 

qualificada e experiência suficiente para atender às necessidades da LOCATÁRIA. A LOCADORA 

declara ainda neste ato, estar completamente apta e capaz tecnicamente para garantir a qualidade e 

eficácia dos equipamentos, e que cumpre rigorosamente e integralmente todos os requisitos e exigências 

contidas nas normas, portarias, resoluções e regulamentações técnicas pertinentes, atuando em estrita 

observância às legislações vigentes. 
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Parágrafo quarto - Em caso de conflito entre o disposto neste Contrato e seus anexos, prevalecerão os 

termos e condições deste Contrato. Em caso de divergência entre os anexos, os mesmos prevalecerão na 

ordem em que estão listados.  

  

II - OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA  

  

1 - Conservar os equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento, assumindo o custo 

de reparação decorrente de seu comprovado mau uso ou inobservância de instruções.   

 

2 - Zelar pela proteção dos equipamentos locados, evitando o extravio ou que terceiros deles se 

apropriem ou sobre eles venham a exercer qualquer constrição, tais como penhora ou arresto, devendo 

notificar a LOCADORA sobre qualquer interferência na posse no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas da ciência do fato.  

 

3 - Na hipótese de isso ocorrer, a LOCATÁRIA responderá, após a devida apuração dos fatos, pela 

indenização no valor de outros equipamentos novos, segundo a tabela de preços então praticada pela 

LOCADORA, observada a depreciação natural do bem.  

  

4 - Permitir que a LOCADORA, por seus prepostos ou representantes, tenham acesso ao local de 

instalação dos equipamentos e seus acessórios para manutenção e inspeção, desde que previamente 

agendado entre as partes. 

  

5 - Dar integral cumprimento a todas as normas, principalmente as de saúde pública que incidam ou 

venham a incidir sobre a instalação e operação dos equipamentos, respondendo exclusivamente pelas 
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multas decorrentes de seu descumprimento, bem como pelas perdas e danos que o fato causar à 

LOCADORA ou a terceiros, respondendo a LOCADORA, no caso de descumprimento de normas 

quanto à forma de fabricação ou correlatos, inerentes ao próprio aparelho.  

 

6 - Não permitir a realização de manutenção e assistência técnica por pessoas ou empresas que não 

sejam autorizadas pela LOCADORA, exceto quando consentido por esta.  

 

7     - Pagar à LOCADORA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste contrato, observando-se as demais disposições específicas contidas neste contrato. 

   

8  - Não praticar atos de ingerência na administração da LOCADORA, tais como:  

 

a. Exercer o poder de mando sobre os empregados da LOCADORA, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;  

b. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na LOCADORA;  

c. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da LOCADORA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o trabalhador foi alocado; 

d. Considerar os trabalhadores da LOCADORA como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens; e 
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e. Fornecer por escrito, quando solicitado, as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato.  

 

III – OBRIGAÇÕES DA LOCADORA  

   

1 - Instalar os equipamentos em local indicado pela LOCATÁRIA, dentro de seu estabelecimento, 

no prazo de até 10 (dez) dias, sendo que as Camas Hospitalares Infantis serão instaladas 50% em até 10 

(dez) dia e 50% em até  20 (vinte ), a contar da assinatura do contrato, desde que adequado para a 

finalidade a que se destinam os bens e que se encontre o local dentro das normas de saúde e sanitárias 

pertinentes, podendo haver recusa à instalação caso a LOCADORA constate o desatendimento dessas 

premissas. O atraso dos prazos aqui estabelecidos poderá acarretar multa de 1% do valor mensal de 

locação. 

 

2 - Executar os serviços conforme especificações de sua proposta, com a alocação dos colaboradores 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais 

e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

em sua proposta. 

 

3 - Atualizar, quando necessário, o software dos equipamentos instalados na LOCATÁRIA e mantê-

los conforme estipulado nas normas vigentes.  
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4 - Realizar a manutenção preventiva com periodicidade semestral e corretiva sempre que necessário, 

com emissão de relatório e aplicação de peças originais, sem qualquer custo adicional à LOCATÁRIA, 

durante o período da contratação.  

 

Parágrafo primeiro – Na hipótese de a manutenção ser decorrente de comprovado uso equivocado, 

desvio da finalidade, negligência, imprudência, ou por pessoa não devidamente treinada, poderá a 

LOCADORA exigir da LOCATÁRIA o ressarcimento dos custos oriundos do conserto, assim como 

das horas técnicas destinadas para esse fim, mediante envio de orçamento prévio.  

  

Parágrafo segundo – Caso a LOCATÁRIA permita a realização de manutenção do equipamento por 

terceiros, poderá a LOCADORA  requerer o rompimento do  contrato, mediante comunicado foram à 

LOCATÁRIA e exigir da contraparte perdas e danos, inclusive de ressarcimento do equipamento 

indevidamente manuseado por terceiros, independentemente de seu estado de funcionamento, conforme 

tabela de preços praticados no momento da constatação da infração contratual, desde que que tal 

manutenção tenha comprovadamente causado algum dano. 

  

Parágrafo terceiro – Os chamados para os serviços de assistência técnica serão atendidos no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, a contar da solicitação enviada ao e-mail: 

atendimento@lifemed.com.br, com a devida confirmação de recebimento e a devolução dos 

equipamentos após sua retirada para manutenção é de 07 (sete) dias corridos, não podendo ser cobrado 

o valor de locação durante o período de indisponibilidade dos equipamentos, bem como ser ajustado 

entre as partes prazo inferior para devolução, caso seja necessário para que não haja paralisação das 

atividades. 
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5 - Oferecer gratuitamente treinamento presencial ou via web aos funcionários que operacionalizarão 

os referidos equipamentos, bem como assessoria científica, sempre que solicitada pela LOCATÁRIA.  

6 – No caso de algum dos equipamentos, objeto do presente instrumento estiver em manutenção e a 

LOCADORA não devolver o equipamento no prazo previsto no parágrafo terceiro do item “4” acima, 

ocorrerá a substituição por outro equipamento no prazo de 07 (sete) dias, observadas as condicionantes 

dispostas no referido item.     

7 - Utilizar colaboradores habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 

8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à LOCADORA. 

 

9 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.  

 

10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

 

11 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.  
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12 – A LOCADORA declara ter ciência de que a LOCATÁRIA exerce atividade essencial à saúde 

pública e que os equipamento e serviços contratados são essenciais ao atendimento de tal finalidade e, 

portanto, a LOCADORA não poderá suspender a execução de suas obrigações contratuais sob 

qualquer hipótese, exceto nos casos de atrasos injustificados superiores a 90 (noventa) dias, desde que 

a LOCADORA comunique formalmente a LOCATÁRIA com antecedência de 30 (trinta) dias da data 

do término do referido período.    

 

IV – RESCISÃO E RESILIÇÃO  

  

1- O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, mediante notificação prévia, 

nos seguintes casos: 

 

a - Decretação de falência, processo de recuperação judicial, requerimento ou decretação de liquidação 

extrajudicial ou insolvência civil de qualquer das partes contratantes; e 

  

b - Descumprimento de uma ou mais cláusulas contratuais ou inadimplência no cumprimento das 

obrigações assumidas, desde que a parte infratora, após comunicada, injustificadamente não sane a 

irregularidade dentro do prazo estipulado. 

 

2 - Este contrato será imediata e automaticamente encerrado, sem qualquer multa ou indenização (sem 

ônus à LOCATÁRIA), em qualquer hipótese de término antecipado do contrato de gestão firmado entre 



 

  

  

  
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.  

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-

3232 CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL  
Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-

3232 CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL  
Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232  

CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL  
FR-0091.879/04  

  

P
ág

in
a1

0
 

a LOCATÁRIA e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES/GO), observando-se os itens “2” e 

“3” da Cláusula V deste instrumento, caso aplicável.  

 

3 - Este contrato também poderá ser encerrado por conveniência, pela LOCATÁRIA, mediante aviso 

prévio, de qualquer forma escrita à LOCADORA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja 

devido o pagamento de quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie, após o prazo mínimo 

de vigência mencionado no item “2” da Cláusula V deste instrumento.   

 

V - VIGÊNCIA  

  

1- O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 23/11/2025, podendo ser 

prorrogado até o limite da vigência do contrato de gestão firmado entre o IMED e o Estado de Goiás e, 

por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde 

que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente 

assinado pelos representantes legais das partes.  

2 – A LOCATÁRIA deverá cumprir o prazo mínimo de 12 (doze) meses do presente instrumento. 

3 – Caso a LOCATÁRIA não cumpra com o estipulado no item 2 acima, deverá arcar com a multa de 

50% (cinquenta por cento) da soma das locações faltantes para o término do período mínimo de 12 

(doze) meses do presente instrumento 

4 – Ao término do contrato, a LOCADORA procederá à retirada dos equipamentos no prazo de até 15 

(quinze) dias, sem qualquer ônus para a LOCATÁRIA. 
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VI – PREÇOS E REAJUSTE  

  

1 - Pelo objeto do presente contrato, a LOCATÁRIA pagará à LOCADORA a importância mensal de 

R$ 102.000,00 (cento e dois reais) pelos equipamentos descritos no ANEXO I, inclusos os insumos e 

acessórios e quantitativos anuais neles mencionados, referentes à 10 (dez) leitos de UTI, bem como os 

valores individuais de insumos e acessórios indicados no ANEXO II, em caso de consumo anual 

superior ao contratado.  

Parágrafo primeiro - Nos valores descritos estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, sendo vedado o seu repasse ao 

IMED. 

Parágrafo segundo – Os valores individuais constantes na proposta serão reajustados anualmente, de 

acordo com o IPCA acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou por outro índice que venha a substituí-

lo. 

 Parágrafo terceiro - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias do 

recebimento da fatura, mediante depósito bancário. 

Parágrafo quarto - Todos os pagamentos estão condicionados à apresentação das certidões negativas 

de débitos válidas e sem pendências (exceto nos casos das certidões positivas com efeitos de negativas), 
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quais sejam: federal conjunta, estadual, municipal, FGTS e trabalhista, e também, se e quando aplicável, 

do relatório das atividades desempenhadas no mês de apuração. 

Parágrafo quinto - A LOCADORA está ciente de que os pagamentos devidos por força deste contrato 

estão condicionados ao repasse da verba necessária pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) à 

LOCATÁRIA. No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais 

repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à LOCADORA em até 10 (dez) 

dias úteis da regularização das pendências financeiras pelo Estado de Goiás, e antes desse prazo a 

LOCATÁRIA não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto no parágrafo sexto, 

abaixo, restando vedado à LOCADORA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais valores, 

tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o contrato, aplicando-se as 

disposições previstas no item “12” da Cláusula III quando os atrasos forem superiores a 90 (noventa) 

dias.  

Parágrafo sexto - O não pagamento de qualquer fatura, nos respectivos vencimentos, acarretará a 

incidência da multa não compensatória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor devido, a serem pagos 

devidamente atualizados pela variação mensal do IPCA e acrescido dos juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração;  

  

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

1 - Todas as comunicações entre as partes contratantes deverão ser efetuadas por escrito, mediante 

protocolo de recebimento, aceito para tanto, comunicações por meio de mensagens eletrônicas (e-mail), 

com a confirmação de recebimento.   
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2 - Se qualquer das partes, em qualquer ocasião, deixar de observar os termos deste contrato e a outra 

parte não exigir o seu cumprimento de imediato, a primeira não estará impedida de exigir posteriormente 

o cumprimento do direito.   

3 – Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, regendo-se os casos omissos, 

dúvidas ou querelas pelas legislações civis e comerciais aplicáveis à espécie;   

4 - Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades, de acordo com o artigo 

393 e seu parágrafo único do Código Civil, devendo a parte afetada comunicar o evento à outra, no 

menor prazo de tempo possível, informando, inclusive, quanto às consequências.  

5 - É vedado às partes a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e obrigações 

inerentes ao presente contrato, sem o consentimento da outra. 

  

VIII - TRATAMENTO DE DADOS  

  

1 - As partes se obrigam a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais 

vigentes, bem como nos moldes da Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais que possam identificá-

las ou torna-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão-somente para os fins necessários à 

consecução do objeto deste contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por 

escrito por seus respectivos titulares.   
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2 – As partes declaram inequívoca ciência de que é de sua exclusiva responsabilidade a utilização 

dos dados obtidos por meio da locação e prestação dos serviços aqui estabelecidas, sendo 

terminantemente vedada a utilização de tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto 

deste contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer forma, atentem contra a moral e os 

bons costumes.   

3 - Cada parte deverá informar seus diretores, empregados, representantes, profissionais, prestadores 

de serviço, relativamente a questões referidas neste contrato, ou a quem as partes fornecem 

Informações/Dados Confidenciais, que tais informações/dados são confidenciais, devendo instruí-los a 

mantê-las em sigilo e não as divulgar a terceiros (com exceção das pessoas a quem as informações já 

tenham sido divulgadas em conformidade com os termos deste contrato).  

4 - A LOCADORA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em 

conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos 

reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei Federal nº 13.709/2018, em especial com 

relação a todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da LOCATÁRIA. A 

LOCADORA obriga-se a comunicar por escrito a LOCATÁRIA sobre qualquer infração à referida 

legislação, inclusive sobre o vazamento de dados. 

5 – As partes deverão, considerando os meios tecnológicos disponíveis e adequados às suas 

atividades, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos, adotar medidas físicas e 

lógicas, de caráter técnico e organizacional, para prover confidencialidade e segurança dos dados de 
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modo a evitar sua alteração, perda, subtração e acesso não autorizado, bem como a violação da 

privacidade dos sujeitos titulares dos dados.  

6 - Caso umas das partes seja demandada por qualquer pessoa, autoridade ou entidade, pública ou 

privada, em razão de vazamento de dados resultantes da atuação da outra parte, fica garantido à parte 

prejudicada o direito à denunciação da lide, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste contrato.   

IX– ANTI SUBORNO E ANTICORRUPÇÃO  

  

1 - As partes declaram para todos os fins de direito conhecer e cumprir com todas as disposições da 

legislação brasileira Antissuborno e Anticorrupção, em vigor desde 29 de janeiro de 2014 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm). 

 

2 - Cada uma das partes declara que sempre cumpriram e continuarão a cumprir com as Leis de 

Combate à Corrupção e não farão com que a outra Parte ou suas Empresas Afiliadas violem qualquer 

Lei de Combate à Corrupção, sob pena de rescisão imediata do Contrato, sem prejuízo das eventuais 

perdas e danos. (i) “Leis de Combate à Corrupção” significa coletivamente que as Partes 

especificamente reconhecem e confirmam seu conhecimento; (ii) qualquer legislação ou regulamento 

aplicável que implemente a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico da 

Convenção sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais; e a (iii) todas as outras leis, regulamentos, sentenças, decisões judiciais, 

convenções e regras de instituições financeiras internacionais relacionados à corrupção, suborno, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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conduta comercial ética, lavagem de dinheiro, contribuições políticas, presentes e gratificações, ou 

despesas lícitas a funcionários públicos e pessoas físicas, relacionamentos de agências, comissões, 

lobby, livros, registros e controles financeiras no país ou fora dele.  

   

3 - Nenhuma das partes, nem qualquer diretor, empregado ou agente pagará, ou efetuará qualquer 

oferta, promessa ou autorização de pagamento ou doação em dinheiro ou qualquer objeto de valor, a 

qualquer diretor, empregado ou representante da outra parte, ou qualquer funcionário público, ou 

qualquer pessoa ou entidade que mantenha negócios com as partes de forma a influenciar qualquer 

funcionário público a agir ou se omitir de seus deveres, ou de forma a solicitar a ajuda de terceiros para 

realizar quaisquer dos atos acima. Nem a LOCATÁRIA e nem a LOCADORA, nem qualquer diretor, 

empregado, ou agente de nenhuma das partes, pedirá ou receberá, para obtenção ou manutenção dos 

negócios das partes qualquer valor em dinheiro ou representado por título de crédito, ou qualquer objeto, 

serviço, ou favor de qualquer fornecedor, vendedor ou cliente da ou de qualquer outra pessoa com quem 

as Partes negociem, incluindo qualquer funcionário público.   

  

4 - O descumprimento de uma das partes ou qualquer terceiro do disposto nas cláusulas acima 

ensejará a rescisão automática do presente instrumento.  

  

 X– FORO 

 

Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro de São 

Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou 

execução do presente contrato.   
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E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente contrato para 

que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, 

digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura 

eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida 

Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica 

deste contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que 

for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o contrato deverá ser entregue 

em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

 

Uruaçú-GO, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES  

S.A.  

  

  

__________________________________________________________________________  

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

  

 

Testemunhas:  

  

1. ___________________________                  2.__________________________  
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ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL E DESCRITIVOS TÉCNICOS 

 

Pelotas, 18 de janeiro de 2022. 

 

À  

IMED – Instituto de Medicina, Estudos de Desenvolvimento 

IMED – Uruaçu 

CNPJ: 19.324.171/0008-70 

A/C: Sra. Maria Carolina Lazzarini 

 

Referência: Proposta de Preços – nº 01_18a 
     
 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

PROPOSTA COMERCIAL – GESTÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS PARA LEITOS DE 

UTI’S 

 

A Lifemed, empresa com experiência à mais de 40 (quarenta) anos no desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de equipamentos e produtos médicos e hospitalares e, ainda, com vasta experiência ema 

Gestão Integrada de Equipamentos para Leitos de UTI’s, incluindo desenvolvimento de aplicações (softwares) 

a qual compreende oferta de ativos totais e ou de equipamentos para a operacionalização de Unidades de 

Tratamentos Intensivos, ICU/Critical Care, programa agregado de educação continuada, manutenção 
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preventiva, corretiva e suporte logístico (fornecimento de insumos e acessórios necessários para a realização da 

manutenção), vem, respeitosamente, apresentar proposta de preços para este respeitado Hospital, conforme 

detalhamento abaixo, mas ressaltando a importância da solução de conectividade digital e suporte para decisão 

Clinica, denominada de Central de Monitorização Lifeview, conforme segue: 

A Central de Monitorização e apoio a decisão clínica – LIFEVIEW permite a integração com equipamentos 

de suporte à vida, como Bombas de Infusão Smart Touch, Monitores Multiparâmetros Lifetouch e Ventiladores 

Pulmonares, proporcionando o gerenciamento em tempo real do estado clínico do paciente para decisões e 

intervenções que se fizerem necessárias. 

Apresenta de maneira simples e intuitiva, dados como status da bateria, medicamento selecionado e 

diluído, fluxo programado do medicamento, status de conexão, modo de infusão como programado na bomba, 

tempo restante de infusão em curso, dose programada. Para os monitores as informações divididas em duas 

áreas: uma para curvas de ECG, ETCO2, PI, SPO2 e outra para parâmetros fisiológicos, eventos e alarmes em 

tempo real dos dispositivos, gráficos de evolução de infusões e dados dos pacientes internados. Os alarmes 

enviados pelos equipamentos conectados em rede possuem ajustes dos limites de volume em três tipos 

agrupados por prioridade de alta, média e baixa, os alarmes também são indicados em cada leito através da cor 

de maior prioridade naquele instante. A Lifeview conta ainda com gerenciamento do histórico de dados do 

paciente e funções de acesso remoto e de interligação com Sistemas de Informação. Os dados podem ser 

acessados através da aba “Histórico” na tela de detalhes do leito. Armazenam dados de 96 horas pelo menos 

referentes ao monitoramento. Possibilita a inclusão, exclusão, alteração, transferência e alta dos pacientes. 

Permite o controle identificado de acesso para todas as ações que envolvem o registro de atividades, alteração, 

edição de dados ou mudança de comportamento da central para confirmação e auditoria. 

Ressaltamos que, a proposta apresentada trata-se da sugestão de quantidades de equipamentos mínimos para 

a Instituição, conforme configurações e composições de equipamentos sugeridas abaixo: 
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CONFIGURAÇÃO SUGERIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salientamos que juntamente com os equipamentos acima, serão fornecidos insumos e acessórios de 

reposição, conforme relação abaixo para Contrato com vigência mínima de 12 (doze) meses, sendo que as 

quantidades fornecidas serão proporcionais ao período do Contratado.  

 

ACESSÓRIOS E INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO ANUAL 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 10011325 SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL – LIFEMED  12 

2 10011394 CABO P/ EXTENSOR SPO2 PEDIÁTRICO– SÉRIES M/H – LIFEMED 12 

3 10011398 
SENSOR TEMPERATURA SUPERF REUT AD/PED/NEO - SERIES 

M/H - LIFEMED 
02 

ITEM DESCRIÇÃO 

QTDE. DE 

EQUIPAMENTOS 

1 CAMA MOTORIZADA INFANTIL MT 154 10 

2 BERÇO AQUECIDO  02 

3 MONITOR LIFETOUCH M12 ERT/SPO2/PNI 04 

4 MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA  04 

5 MÓDULO DE CAPNOGRAFIA (CO2) 04 

6 CARRINHO DE EMERGÊNCIA   02 

7 CENTRAL DE MONITORAÇÃO LIFEVIEW  01 
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4 10011396 MANGUEIRA PNI PVC (3m) PEDIÁTRICA – SÉRIES M/H 12 

5 10011334 MANGUITO PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL (18-26 CM) 05 

6 10011390 CABO ECG 5 VIAS PADRÃO IEC  12 

7 10011370 CABO ADAPTADOR PI 4 P/ 6 PINOS – LIFEMED  01 

8 10011374 TRANSDUTOR PRESSAO PI (UTAH) - LIFEMED 570 

9 10011362 LINHA CO2 480 

10 10010988 COLETOR DE ÁGUA 480 

11 10008899 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO VENTILAÇÃO 12 

12 10010980 FILTRO BACTERIOLÓGICO HME 864 

 

➢ 1ª OBS.: As quantidades de acessórios e insumos descritas dos itens 1 ao 12, respectivamente, são 

quantidades de reposições por um período de 12 (doze) meses, se necessário. 

 

➢ 2ª OBS.: Caso haja a necessidade de reposições de insumos e acessórios em quantidades superiores 

às descritas e, ainda, caso a troca seja necessária devido ao mau uso dos equipamentos e acessórios, 

as mesmas serão fornecidas através da venda. conforme valores constantes na tabela anexa (Anexo 

II). 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

DESCRIÇÃO VIGÊNCIA DO CONTRATO – 04 ANOS 

VALOR MENSAL DE 10 (DEZ) LEITOS R$ 102.000,00 

VALOR ANUAL DE 10 (DEZ) LEITOS R$ 1.224.000,00 

VALOR TOTAL DA VIGÊNCIA CONTRATUTAL: R$ 4.896.000,00 (Quatro milhões e oitocentos e noventa 

e seis mil reais). 
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Condições Gerais de fornecimento: 

Prazo de Pagamento: até 30 (Trinta) dias após a Nota Fatura da prestação do serviço. 

➢ Obs.: Liberação de equipamentos está condicionada ao depósito do valor correspondente de 02 (duas) 

prestações mensais da locação como caução.  

 

Prazo de Entrega e Instalações dos Leitos e Equipamentos: até 10 (dez) dias, sendo que as Camas Hospitalares 

Infantis serão instaladas 50% em até 10 (dez) dia e 50% em até 20 (vinte), a contar da assinatura do contrato e 

mediante a confirmação da caução 

Prazo de Validade da Proposta: 20 (vinte) dias contados da data de sua apresentação. 

Frete: CIF – pago pela contratada. 

Prazo de Vigência do Contrato: Vigência mínima de 04 (quatro) anos, com reajuste automático a cada 12 

(doze) meses, com base no IPCA acumulado no período dos últimos 12 (doze) meses.   

 

Dados de Faturamento: 

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A.  

CNPJ. 02.357.251/0001-53  

Rua: Giuseppe Mattea, 350 – A – Fragata CEP: 96050-080 – Pelotas – RS. 

Dados Bancários: Banco do Brasil S.A. Ag. 3347-2 C/C. 4319-2 

Os pedidos estarão sujeitos à análise de crédito da situação financeira do cliente. 
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DESCRITIVOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS: 

  

   

Prezados (as), segue abaixo para as devidas análises, as especificações técnicas referentes aos equipamentos 

ofertados na proposta de preços nº 01_18a, respectivamente 

 

Salientamos, ainda, que os descritivos técnicos são para referências e devidas análises, porém, caso não haja 

disponibilidade de estoque de um determinado modelo ou marca, substituiremos o mesmo por um 

equipamento com características técnicas similares ou até mesmo superiores, se necessário. 

 

ITEM 1 – CAMA MOTORIZADA INFANTIL – MODELO MT 154 

Chassi 
Construído em estrutura de tubos de aço carbono retangular 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8” de 
espessura para receber as articulações dos movimentos Trendelenburg, Proclive, dorso e perna. 
Cremalheira com seis posições de regulagem localizada na bandeja da peseira. 
Opcional: 
Construído em estrutura de tubos de aço retangular inox 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8” de espessura. 

Estrado 
Construído em tubos de aço carbono retangular 50 x 30 x 2,0mm com quatro travessas como reforço 
estrutural do estrado para receber os movimentos de dorso e pernas. Peseira e cabeceira com quatro chapas 
com 3/8” de espessura para receber a articulação do chassi. 
Suporte para líquidos (bolsas) localizado no centro do estrado e em ambos os lados. 
Opcional: 
Construído em tubos de aço inox AISI 304 retangular 50 x 30 x 2,0mm com quatro travessas como reforço 
estrutural do estrado para receber os movimentos de dorso e pernas. Peseira e cabeceira com quatro chapas 
com 3/8” de espessura para receber a articulação do chassis. 
Construído em perfil ‘’U’ ’em aço carbono com 3,2mm de espessura, possui quatro travessas como reforço 
estrutural do estrado para receber os movimentos de dorso e pernas. 

Leito 
Articulado em quatro secções com estrutura de tubos de aço carbono quadrado 30 x 30 x 2,0 mm de espessura 
com bandejas em ABS injetado de alto impacto. 
Opcional: 
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Secções com estrutura de tubos de aço inox quadrado 30 x 30 x 2,0 mm de espessura. 
Bandeja em aço carbono perfurada ou lisa. 
Bandeja em aço inox  perfurada ou lisa. 
Bandeja de Raio X. 

Sistema de Articulação para movimentos de Elevação, Trendelenburg e Proclive. 
Estrutura de aço laminado de 3/8” x 1.½” e 1.1/2" x 1/4" com tubos redondos de 1.¼” x 3,0mm de espessura. 
A articulação é feita por braços fixados na base do equipamento com sistema de eixo articulado. 
Possuem movimentos comandados por quatro atuadores elétricos instalados sob o leito para realizar os 
movimentos de Fowler (dorso e perna), elevação, Trendelenburg e Proclive. 
Opcional: 
Estrutura de aço inox laminado de 3/8” x 1.½” e 1.1/2" x 1/4" com tubos redondos de 1.¼” x 3,0mm de 
espessura. 
Manivela retrátil. 

 

Grades laterais 
Quatro grades em polietileno com sistema sobe e desce. 
Opcional: 
Duas ou seis grades em polietileno com sistema travamento retrátil. 
Duas ou quatro grades de tubo aço inox  3/4" x1,2mm com sistema de travamento. 
Duas ou quatro grades de tubo aço carbono 3/4" x 1.2mm pintado com sistema de travamento. 
Duas grades de empilhar. 

Cabeceira e peseira 
Em plástico polietileno injetado de alto impacto, com trava e removível quando necessário. 
Opcional: 
Acabamento decorativo; 
Cabeceira e peseira com protetor de parede. 

Controles Eletrônicos 
Controle de Mão. 
Opcional: 
Controle vertical. 
Controle Horizontal. 
Supervisor. 

Rodas 
Possuem 4” de diâmetro em termoplástico. 
Desempenhando proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga. 
Opcional: 
Roda de 3" de diâmetro em termoplástico ou zincado. 
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Roda de 4" de diâmetro zincado. 
Roda de 5" de diâmetro em termoplástico ou zincado. 
Roda de 6” de diâmetro em termoplástico ou zincado. 
Roda de 8” de diâmetro em termoplástico ou zincado. 
Roda de 10” de diâmetro em termoplástico ou zincado. 

Freios 
Produto é dotado com sistema de rodagem simples com sistema de freios individuais nas 4 rodas através de 
pedal com a função de trava estacionária de rotação e translação. 
Opcional: 
Sistema de rodagem simples com sistema de freio total nas 4 rodas, acionados através de pedal. 

Pintura 
Toda estrutura de aço carbono recebe tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura 
eletrostática a pó, sendo levado a uma temperatura de 220 °C em estufa aumentando a resistência química. 
Opcional: 
Estrutura de aço inox recebe polimento em alto brilho que garante uma excelente assepsia. 

Acessórios 
 
- 04 Suportes para bolsa de líquidos (dreno); 
- 01 Suporte de soro com regulagem de altura (Opcional); 
- 02 Suportes de Contenção; 
- Leito em ABS (Opcional); 
- Leito em Aço Carbono Liso e Perfurado (Opcional); 
- Leito em Aço Inox Liso e Perfurado (Opcional); 
- Rodízios de 3" a 10" polegadas (Opcional), 6" polegadas (Padrão); 
- Suporte para monitor (Opcional); 
- Régua tripla (Opcional); 
- Luz noturna (Opcional); 
- Chamada de enfermagem (Opcional); 
- Grade de inox (Opcional); 
- Alarme visual e sonoro de aviso de saída do paciente (Opcional); 
- Mesa de Refeição Acoplada (Opcional); 
- Escadinha acoplada (Opcional); 
- Sistema de Freio Total e Direcional (Opcional); 
- Dorso Radio Transparente com Gaveta de Raio X. (Opcional); 
- Inclinometro Digital e Analógico (Opcional); 
- Colchão (Opcional); 
- Alarme visual de freio acionado e/ou destravado (Opcional); 
- Supervisor de comando na estrutura do leito (Opcional); 
- Comando de grade com botões de micro chave (Opcional); 
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- Balança (Opcional); 
- Suporte para monitor; 
- Extensor de leito; 
- 5ª roda; 
- Suporte para cilindro de oxigênio; 
- Indicador de Ângulo Digital Dorso, Perna e Trendelenburg; 
- Indicador de Ângulo Analógico Dorso e Trendelenburg; 
- Movimento de CPR; 
- Bateria de Emergência; 
- Controle Remoto; 
- Comando na Peseira com bloqueio de função e display; 
- Comando de grade. 
- Sensor de altura; 
- Wi-Fi 
- Bluetooth 
- Caixa de som 
- Sistema de chamada 
- Entrada USB 

Dados técnicos dos produtos 
Movimentos 
Fowler Dorso ......................................... 75° ~ 77° de Inclinação 
Fowler Pernas ....................................... 20° ~ 23° de Inclinação 
Trendelenburg....................................... 0° ~ (-12°) 
Proclive.................................................. 0° ~ 12° 
Elevação Máxima .................................. 0,70 m 
Elevação Mínima ................................... 0,50 m 

Leito: Comprimento 1950mm x Largura 830mm x Altura 400~700mm 
Total: Comprimento 2280mm x Largura 1090mm x Altura 400~700mm 
Opcional: 
Leito 
Comprimento:1800~2280mm 
Largura:800~1100mm 
Altura: 400~800mm 
Total 
Comprimento:2100~2400mm 
Largura:1000~1500mm 
Altura: 400~800mm 

Carga máxima de trabalho: 230 kg / Peso Máximo do Paciente: 200 kg. 
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Modelo:  MT 154 

Produto Registrado na ANVISA sob o nº 80581990009 

ITEM 2 – BERÇO AQUECIDO   

Berço Aquecido  

 

Principais características 

Painel Colorido com Tela Sensível ao Toque: 

• O painel possui um monitor colorido e interativo de 10,4” que sintetiza todas as opções de ajuste e 

monitorização do equipamento, ambiente e paciente, incluindo gráficos de tendência; 

• A tela sensível ao toque (touchscreen) permite a utilização mesmo quando o operador utiliza luvas. 

• Interface amigável: apenas dois níveis para qualquer ajuste ou configuração. 

 

Leito: 

• Leito tipo mesa com laterais rebatíveis e com ajustes de inclinação manual ou elétrico; 

• Bandeja “by-pass” para Raios X e colchão radio transparente do tipo visco elástico, antialérgico e com efeito 

memoria; 

• Balança integrada ao leito e com 02 células de carga, realiza pesagens em pacientes de até 10 kg. 

 

Operação: 

• Três modos de aquecimento: Pré, Servocontrolado e Manual; 

• Oxímetro de pulso integrado SpO2 (opcional); 

• Balança neonatal integrada ao leito tipo mesa para até 10Kg (opcional); 

• Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°; 

• Ajuste ergométrico de altura do conjunto do leito (opcional); 

• Iluminação auxiliar em 02 modelos de 400 ou 1000 lumens (opcional). 
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Dados técnicos 

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V 
• Frequência de Rede: 50/60 Hz 
• Altura: 205 cm (fixa), 215 cm (ajustável máxima) 
• Largura: 63 cm (sem prateleira), 100 cm (com prateleira auxiliar) 
• Comprimento: 112 cm 
• Peso máximo: 175kg 

 

 

ITENS: 03, 04 e 05 MONITOR LIFETOUCH M12- MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA E MÓDULO DE 
CAPNOGRAFIA (CO2). 

Monitor compacto de fácil manuseio, traz a comodidade dos parâmetros básicos pré-configurados e dispõe de 
capacidade modular para expansão de parâmetros mais avançados. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Uso 
em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade de 
Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, rápida, segura e de fácil treinamento. Constituído 
de um único corpo, contém tela LCD colorida de 12”, que permite congelamento de imagem e ampla visualização 
dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender dos parâmetros instalados. Sistema 
multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos parâmetros p/ cada paciente. Tela com 
dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui bateria interna inclusa, recarregável do tipo 
Lítio-Ion com indicação de condição de carga restante na tela. Armazena dados de tendência gráfica e tabular 
dos parâmetros monitorados. Possibilidade de ligação com central de monitorização. Alimentação AC de 110 / 
220 VAC com comutação automática; Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando p/ 
interrupção temporária de alarmes sonoros. Permite ser ligado de acordo com a última programação 
memorizada ao desligar e também com parâmetros de fábrica. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes 
sonoros independentes para cada parâmetro.  ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O MONITOR EM QUALQUER 
CONFIGURAÇÃO: 1 cabo de força p/ monitor e 1 manual do usuário em português. 
 

• PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS: 
 
ELETROCARDIOGRAMA: ECG e frequência cardíaca com visualização de 1, 2, 3 ou 7 derivações simultâneas na 
tela do monitor (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V). 12 derivações também podem ser adquiridas opcionalmente. Cabo 
ECG protegido contra interferências, dispositivos para segurança do paciente com entrada flutuante, proteção 
contra desfibrilador e bisturi eletrocirúrgico com rápida recuperação da linha de base (classe 1, tipo CF), controle 
variável de velocidade e sensibilidade (ganho) ajustável, detecção de marcapasso, detecção de QRS, detecção 
de eletrodo solto, detecção de cabo desconectado e alarme fisiológico com nível mínimo e máximo, ajustáveis. 
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Apresentação numérica da Frequência Cardíaca medida por ECG e também por SpO2. Arritmia e segmento ST 
em todas as derivações. 
 
RESPIRAÇÃO: Com gráfico e medida de frequência, obtida por impedância transtoráxica com curva e indicação 
da frequência respiratória. 
 
OXIMETRIA DE PULSO: Oximetria de Pulso SpO2 com medição de pulso, com curva pletismográfica e alarmes de 
máximo e mínimo de saturação ajustáveis. 
 
PRESSÃO NÃO INVASIVA: Pressão Não Invasiva, por método oscilométrico com medidas da pressão sistólica, 
diastólica e média, operação em modo manual, modo automático programável e modo contínuo/”stat”, alarmes 
de máximo e mínimo de pressão, proteção contra alta pressão de insuflação do manguito, comando dedicado 
para acionamento ou cancelamento rápido da medição da pressão. 
TEMPERATURA: Faixa de 0 a 50 °C, com alarmes de máximo e mínimo de temperatura ajustável. 

 

• PARÂMETROS MODULARES: 
 
PRESSÃO INVASIVA: Com 2 canais independentes de medida de pressão invasiva, alarmes de máximo e mínimo. 
Possibilidade de nomear as pressões invasivas. 
 
CAPNOGRAFIA: Com tecnologia Sidetream. Medida do CO2 exalado (EtCO2) e da frequência respiratória (FRCO2) 
e alarme de apneia programável. 
ACESSÓRIOS: 
Monitor M15: (1 de cada item) 

• CABO DE ALIMENTACAO PRETO - 250V 

• BATERIA DE LÍTIO LB-08 (11.1V / 4000MAH) 

• CABO ECG DE 5 VIAS - IEC CLIPE 

• SENSOR SPO2 DE DEDO - ADULTO/PED REUTILIZÁVEL 

• CABO EXTENSOR SPO2 

• MANGUEIRA PNI PEDIÁTRICA (3m) 

• MANGUITO PNI PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL (25-35cm) 

• SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL 
Módulo de PI: (2 de cada item pois o módulo tem 2 canais) 

• TRANSDUTOR PRESSAO PT-01 P/ KIT PI (UTAH) 

• CABO EXTENSAO P/ KIT PI (UTAH) 
Módulo de Capnografia: (1 de cada item) 

• TUBO/LINHA AMOSTRAGEM CO2/SIDESTREAM 

• ADAPTADOR/TORNEIRA 3 VIAS/SIDESTREAM CO2 

• WATER TRAP/SIDESTREAM CO2 – LIFEMED 
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Procedência: Nacional - Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifetouch M12. Embalagem: 
Caixa de papelão com 1 (uma) unidade. Prazo de Garantia: 12 meses. Registro Anvisa N°. 10390410103. 
 
 

ITEM 6 – CARRINHO DE EMERGÊNCIA  

Carrinho em um bloco único com dimensões normalizadas para transporte de medicamentos e equipamentos, 

totalmente confeccionado em polímero de alto impacto. Perfis em alumínio extrudado, com dimensões 

normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos laterais em poliuretano. 02 

gavetas com lacre único em poliuretano com capacidade de carga de 20 kg por gaveta, puxadores em nylon. 

Ao menos uma das gavetas deve possuir divisórias com o mínimo de 10 divisões internas. Suporte giratório 

para eletrocardiógrafo / monitor / cardioversor em chapa de aço laminada. Suporte para cilindro de oxigênio. 

Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Rodízios com garfo e aro em nylon e banda de rodagem em 

poliuretano, sendo ao menos 2 com trava. (ou carrrinho similar ao descrito). 

 

 

ITEM 7 – CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO  
MODELO: LIFEVIEW - MARCA: LIFEMED 

Central de monitorização e apoio a decisão clínica – LIFEVIEW permite a integração com equipamentos de 

suporte à vida, como monitores multiparâmetros, bomba de infusão Smart Touch e ventiladores, 

proporcionando o gerenciamento em tempo real do estado clínico do paciente para decisões e intervenções 

que se fizerem necessárias. 

Apresenta de maneira simples e intuitiva, dados como status da bateria, medicamento selecionado e diluído, 

fluxo programado do medicamento, status de conexão, modo de infusão como programado na bomba, tempo 

restante de infusão em curso, dose programada. Para os monitores as informações divididas em duas áreas: 

uma para curvas de ECG, ETCO2, PI, SPO2 e outra para parâmetros fisiológicos, eventos e alarmes em tempo 

real dos dispositivos, gráficos de evolução de infusões e dados dos pacientes internados. Os alarmes enviados 

pelos equipamentos conectados em rede possuem ajustes dos limites de volume em três tipos agrupados por 

prioridade de alta, média e baixa, os alarmes também são indicados em cada leito através da cor de maior 

prioridade naquele instante. A Lifeview conta ainda com gerenciamento do histórico de dados do paciente e 

funções de acesso remoto e de interligação com Sistemas de Informação. Os dados podem ser acessados 

através da aba “Histórico” na tela de detalhes do leito. Armazenam dados de 96 horas pelo menos referentes 

ao monitoramento. Possibilita a inclusão, exclusão, alteração, transferência e alta dos pacientes. Permite o 

controle identificado de acesso para todas as ações que envolvem o registro de atividades, alteração, edição 

de dados ou mudança de comportamento da central para confirmação e auditoria. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Versão 2.0. 

• Monitora até 64 leitos. 

• Suporta 16 equipamentos por leito – Bomba de Infusão Smart Touch, Ventiladores e Monitores 

Multiparâmetros. 

• Conectividade com e sem fio. 

• Visão total e detalhada dos leitos. 

• 1 (uma) Tela Touch Screen – 23 polegadas. 

• 1 (uma) Tela de até 50 polegadas. 

• Características das curvas de Sinais Vitais:  + 12 curvas e + 9 parâmetros. 

• Eventos de Infusão: Exibição dos eventos de manutenção, carregamento, bolus e alarmes. 

 

DIAGRAMA DA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO LIFEVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteador  
sem fio 

Leito 1 

Leito 2 

Leito X Central de Monitoramento 

WLAN  
sala/setor 
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REQUISITOS GERAIS PARA USO 

• Características de Hardware do Servidor – Computador desktop, computador All-in-One ou servidor 

fornecido pela Lifemed 

• Características da rede de comunicação – Rede Ethernet 10/100/1000 Mbps; suporte a rede sem fio 

IEEE 802.11 b/g/n 

• Suporte pode ser realizado via roteador sem fio, recomendado uso de um roteador sem-fio de alto 

desempenho para conexão com os equipamentos. Roteador e ponto de acesso devem ser homologados 

pela Lifemed 

• Visualização – Monitor com alta resolução (1920 x 1080) tecnologia Touch Sreen 

• Memória RAM – Mínimo de 4 Gb 

• Armazenamento – Mínimo de 500 Gb 

• Sistema operacional – Linux dedicado, fornecido e instalado junto com a Central pela Lifemed. 

 

Procedência: Nacional - Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifeview. Embalagem: Caixa de 

papelão com 1 (uma) unidade.  Registro ANVISA N°. 10390410045. 
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ANEXO II – TABELA DE PREÇOS DOS ITENS DESCARTÁVEIS/CONSUMÍVEIS   

 

 

ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  VALOR UNITÁRIO 

1 10011325 SENSOR SPO2 PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL – LIFEMED  R$ 408,00 

2 10011394 
CABO PEXTENSOR SPO2 PEDIÁTRICO– SÉRIES M/H – 

LIFEMED 
R$ 260,00 

3 10011398 
SENSOR TEMPERATURA SUPERF REUT AD/PED/NEO - 

SERIES M/H - LIFEMED 
R$ 264,00 

4 10011396 MANGUEIRA PNI PVC (3m) PEDIÁTRICA – SÉRIES M/H R$ 200,00 

5 10011334 MANGUITO PEDIÁTRICO REUTILIZÁVEL (18-26 CM) R$ 151,00 

6 10011390 CABO ECG 5 VIAS PADRÃO IEC  R$ 278,00 

7 10011370 CABO ADAPTADOR PI 4 P/ 6 PINOS – LIFEMED  R$ 128,00 

8 10011374 TRANSDUTOR PRESSAO PI (UTAH) - LIFEMED R$ 299,00 

9 10011362 LINHA CO2 R$ 38,50 

10 10010988 COLETOR DE ÁGUA R$ 249,00 

11 10008899 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO VENTILAÇÃO R$ 715,00 

12 10010980 FILTRO BACTERIOLÓGICO HME R$ 16,00 
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