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São Paulo, 07 de abril de 2020. 

1002.110-MC-SO-REV02 - MG 

 

Proposta Comercial 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.715.516/0001-88 

End.: Rodovia Papa João Paulo II , nº 4143– Bairro Serra Verde  

Belo Horizonte – MG  

Cep.: 31630-900 

 

 

A/c : Sr. Gustavo / Sr. Rafael  

 

E-mail: gustavo.braga@planejamento.mg.gov.br / rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br 
 

Prezados  , 

 

 Apresentamos nossa proposta comercial para aquisição do Monitor Multiparamétrico COMEN C80 e 

Star8000F marca Comen.  

 Agradecemos pela oportunidade e permanecemos na expectativa de seu contato para mais detalhes e 

esclarecimentos de quaisquer dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Márcia Czar 

Assistente Adm Comercial  

11 2144 0812 

Email: marcia.czar@sisnacmed.com.br  
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 INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

 

A Sisnacmed é uma empresa que atua no segmento hospitalar oferecendo equipamentos inovadores a fim de 

tornar o trabalho dos profissionais da saúde mais humano e eficiente. No Brasil, há mais de 27 anos, é 

representante exclusiva de diversas corporações internacionais, reconhecidas mundialmente por criar soluções 

práticas e de alta qualidade, produzidos com tecnologia de ponta; além de detentora do projeto e produção de 

diversos equipamentos no mercado nacional. 

O que fazemos: 

Equipamentos e soluções para a área da saúde, como dispensários eletrônicos de medicamentos e materiais 

médicos, sistemas de unitarização de ampolas e comprimidos, scanner portátil de veias, carros para transportes 

de medicamentos, sistemas de checagem beira-leito, carros para transporte quente e frio de refeições, esteiras 

e banho-maria para cozinha hospitalar, softwares para controle de rastreabilidade de medicamentos, 

gerenciamento e administração geral de todo setor hospitalar, dentre outros. As áreas de Farmácia, Nutrição, 

Enfermagem e Tecnologia Hospitalar estão dentre os principais setores atendidos por nossas soluções. 

 

 ALGUNS CLIENTES SISNACMED  
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1. DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO : 
 

Monitor Multiparamétrico Comen C80 (ECG / RESP / TEMP – 2 canais + SPO2 + PNI + PI 
– 2 canais + Capnografia Mainstream). 
  
Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e 
recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido (TFT) de 12,1” 

(resolução: 800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG / Respiração / Temperatura – 2 
canais / Oximetria (SPO2) / PNI / PI – 2 canais / Capnografia (ETCO2) Mainstream. 

o Possibilidade de expansão de parâmetros: Débito Cardíaco (C.O.) / Débito 
Cardíaco Não Invasivo (ICG) / Análise de Gases (AG) / Índice de Nível de 
Consciência (BIS). 

o Possibilidade de utilização de Capnografia Sidestream apenas com a troca/uso 
de acessórios; 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas.  

 Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. 

 Acesso das funções através de teclas e/ou botão rotacional. 

 7 (sete) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG (OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações de alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar os traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 
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 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) eventos de alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de ondas simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na 
meia tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 
o ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que seja 

superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 
o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 

seja superior. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 
o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 

superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. 
o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 

superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 100%. 
o Comen SPO2: intervalo de medição: 0% - 100%; precisão de medição: ± 2% 

(adulto/criança, em estado sem movimento) ou ± 3% (neonatal, em estado sem 
movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%. A precisão de 
medição dentro do intervalo de 1% - 69% não é definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso (SPO2): 20 a 254 bpm. 
o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): Intervalo para Masimo SPO2 e Comen SPO2: 
0.02% - 20%; precisão: não definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do intervalo de 0,02% - 9,99%) ou 0,1% (dentro do 
intervalo de 10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – Adulto - (PNI):  
 Pressão Sistólica: 40 a 270 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 215 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 235 mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – Pediátrico - (PNI)  
 Pressão Sistólica: 40 a 200 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 150 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 165 mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 
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 Faixa da medida da pressão não invasiva – Neonato - (PNI)  
 Pressão Sistólica: 40 a 135 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 100 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 110 mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 50 ºC. 
o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o erro do sensor). 

 Faixa de medida de pressão invasiva (P.I.): -50 a 300 mmHg. 
o Intervalo de medição de P.I. (IBP): 

 ART   0~40kPa (0~300mmHg)  
 PA   -0.8~16kPa (-6~120mmhg)  
 CVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 RAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 LAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 ICP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 P1, P2   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 P3, P4   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 LV   0~40kPa (0~300mmHg)  
 AO   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 BAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 FAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 IAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  

o Resolução da exibição para a medição da pressão estática: 0,1 kPa ou 1mmHg. 
o Sensor de pressão: Sensibilidade: 5 μV/V/mmHg / Intervalo de impedância: 300 

- 3000Ω  
o Calibração da pressão (Zero): Cada canal deve contar com uma função de 

calibração de pressão zero, com uma precisão de ± 1mmHg ou ± 0.1kPa).  

 Faixa de medida de Capnografia (ETCO2): 0 a 150 mmHg. 
o Precisão:  

 ± 2mmHg entre (0mmHg -40mmHg); 
 ± 5% da leitura (41 - 70 mm Hg); 
 ± 8% da leitura (71 - 100 mm Hg); 
 ± 10% da leitura (101 - 150 mm Hg). 

o Resolução de CO2: 15% 
 0 - 69mmHg: 0.1mmHg. 
 70 - 150mmHg: 0.25mmHg. 
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 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), 3 
derivações simultâneas (I, II, III), ou 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, 
V1, V2, V3, V4, V5, V6). 

o Reconhecimento automático do cabo de ECG. 
o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para ECG: IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em todas as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, fibrilação ventricular (VFIB)/taquicardia 

ventricular (Vtac), PVCs/min, R em T, VT>2, par, PVC, bigeminismo, 

trigeminismo, taquicardia (Taqui), bradicardia (Bradi), taquicardia 

supraventricular (Svt), taquicardia extrema, bradicardia extrema, batimentos 

perdidos, PVC multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT não contínuo (nonsus. Vtac), 

ritmo ventricular, pausa do coração, pausa/min, ritmo irregular (irr. rhythm), 

bradicardia ventricular, fibrilação atrial, marca-passo não capturado (PNC), 

marca-passo não operando (PNP), entre outras). 

o Alarme do segmento ST para: 

 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga de desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo programável. 
o Visualização da curva de respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de Superfície (pele), Retal e Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar em modo manual e automático. 
o Proteção contra sobrepressão: Proteção de segurança dupla. 
o Apresentação das medições das pressões sistólica, diastólica e média. 
o Proteção de excesso de pressão. 

 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 mmHg. 
 Modo recém-nascido (neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 mmHg. 
o Intervalo de medição de 1 a 720 minutos. 
o Visualização de até 2.000 conjuntos de dados de medição de PBI (NIBP).  
o O sensor de NIBP está em conformidade com a norma IEC 80601-6-30. 
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 Sistema de SPO2 para leitura em baixa perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva plestimográfica e frequência de pulso. 

 PI – 2 Canais: Mensuração das pressões: ART (Pressão arterial), PA (Pressão arterial 

pulmonar), CVP (Pressão venosa central), RAP (Pressão atrial direita), LAP (Pressão 

atrial esquerda), ICP (Pressão intracraniana), P1/P2 (Pressão de expansão), LV 

(Pressão ventricular esquerda), Ao (Pressão aórtica), UAP (Pressão arterial umbilical), 

BAP (Pressão arterial braquial), FAP (Pressão arterial femoral), UVP (Pressão venosa 

umbilical), IAP (Pressão intra-abdominal), P3/P4 (Pressão de expansão). 

o Mensuração de SPV ou VPS (Variação da Pressão Sistólica) e da PPV ou VPP 
ou ▲PP (Variação da Pressão de Pulso). 

o Visualização independente de 2 (duas) curvas de pressão invasiva 
simultaneamente. 

o Permite a troca de cor das curvas de pressão invasiva de forma individual. 

 Capnografia: O sensor de EtCO2 está em conformidade com a norma ISO 80601-2-55.  

 Sistema inteligente de gestão de alarmes I-Klok. 
o Alarmes visuais e sonoros para os todos parâmetros medidos (limites máximos 

e mínimos) ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade. 
o Os limites de alarmes podem ser selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e taquicardia; 
 Alarme para eletrodo de ECG solto; 
 Alarme para frequência respiratória; 
 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 
 Alarme de sensor de SpO2 desconectado; 
 Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e 

sistólica; 
 Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; Monitoração de 

ECG; 
 Demais alarmes para outros parâmetros. 

o O sistema de alarme está em conformidade com a norma IEC 60601-1-8. 

 O monitor permite a visualização de tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros 
monitorados, curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente, alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. 
o Permite a ligação com impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o interfaceamento bidirecional entre os monitores e o 
prontuário eletrônico do hospital (HIS) ou outros sistemas que “conversem” em HL7 Via 
Central de Monitorização. 
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 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas com possibilidade de aumento para 4 horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, de acordo com a diretiva 93/42/EEC, como corrigido 
por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe I de acordo com IEC/EN60601-1 (com fonte de 
alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, 
IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, 
IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-61, EN 1060-1, EN1060-3 

 Gabinete com proteção IPX1 contra derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz. 

 Dimensões: 344 mm × 291 mm × 165mm.  

 Peso: 3,9 Kg (com bateria e sem acessórios). 
 
 
Acompanham cada monitor os seguintes acessórios: 
 

 Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o 
monitor e o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável para pele. 

 Dois (02) cabo de conexão para o monitor de pressão invasiva; 

 Dois (02) transdutores de pressão invasiva; 

 Um (01) sensor com cabo de Capnografia Mainstream; 

 Um (01) adaptador de vias aéreas; 

 Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em língua portuguesa. 
 
 
 
 
REGISTRO DO PRODUTO 

Nº: 80047300544. 
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Monitor Multiparamétrico Comen STAR800F (ECG / RESP / TEMP + SPO2 + PNI + PI – 2 
canais + Capnografia (CO2) Mainstream). 

Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e 
recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido (TFT) de 12,1” 

(Resolução: 800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG / Respiração / Temperatura – 2 
canais / Oximetria (SPO2) / PNI / PI – 2 canais / Capnografia Mainstream. 

o Possibilidade de expansão de parâmetros: / Capnografia (CO2) Sidestream / 

Oximetria Masimo / Oximetria Nellcor / ECG – 3 Der. ou 12 Der. / Impressora 
Térmica. 

o Possibilidade de utilização de Capnografia Sidestream apenas com a troca/uso 
de acessórios; 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas.  

 Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. 

 Acesso das funções através de teclas e/ou botão rotacional. 

 6 (seis) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG (OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações de alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar os traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) eventos de alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de ondas simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na 
meia tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 
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o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 
seja superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 
o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 

seja superior. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 
o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 

superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. 
o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 

superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 100%. 
o Comen SPO2: intervalo de medição: 0% - 100%; precisão de medição: ± 2% 

(adulto/criança, em estado sem movimento) ou ± 3% (neonatal, em estado sem 
movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%. A precisão de 
medição dentro do intervalo de 1% - 69% não é definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso (SPO2): 20 a 254 bpm. 
o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): Intervalo para Masimo SPO2 e Comen SPO2: 
0.02% - 20%; precisão: não definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do intervalo de 0,02% - 9,99%) ou 0,1% (dentro do 
intervalo de 10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – Adulto - (PNI):  
 Pressão Sistólica: 40 a 270 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 215 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 235 mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – Pediátrico - (PNI)  
 Pressão Sistólica: 40 a 200 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 150 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 165 mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – Neonato - (PNI)  
 Pressão Sistólica: 40 a 135 mmHg. 
 Pressão Diastólica: 10 a 100 mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 110 mmHg. 
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o Precisão de medição: Desvio médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); desvio 
padrão máximo: ±8 mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 50 ºC. 
o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o erro do sensor). 

 Faixa de medida de pressão invasiva (P.I.): -50 a 300 mmHg. 
o Intervalo de medição de P.I. (IBP): 

 ART   0~40kPa (0~300mmHg)  
 PA   -0.8~16kPa (-6~120mmhg)  
 CVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 RAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 LAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 ICP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 P1, P2   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 P3, P4   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 LV   0~40kPa (0~300mmHg)  
 AO   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 BAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 FAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 IAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  

o Resolução da exibição para a medição da pressão estática: 0,1 kPa ou 1mmHg. 
o Sensor de pressão: Sensibilidade: 5 μV/V/mmHg / Intervalo de impedância: 300 

- 3000Ω  
o Calibração da pressão (Zero): Cada canal deve contar com uma função de 

calibração de pressão zero, com uma precisão de ± 1mmHg ou ± 0.1kPa).  

 Faixa de medida de Capnografia: 0 a 150 mmHg. 
o Precisão:  

 ± 2mmHg entre (0mmHg -40mmHg); 
 ± 5% da leitura (41 - 70 mm Hg); 
 ± 8% da leitura (71 - 100 mm Hg); 
 ± 10% da leitura (101 - 150 mm Hg). 

o Resolução de CO2: 15% 
 0 - 69mmHg: 0.1mmHg. 
 70 - 150mmHg: 0.25mmHg. 

 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), 3 
derivações simultâneas (I, II, III), ou 12 derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, 
V1, V2, V3, V4, V5, V6). 

o Reconhecimento automático do cabo de ECG. 
o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para ECG: IEC 60601-2-27. 
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 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em todas as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, fibrilação ventricular (VFIB)/taquicardia 

ventricular (Vtac), PVCs/min, R em T, VT>2, par, PVC, bigeminismo, 

trigeminismo, taquicardia (Taqui), bradicardia (Bradi), taquicardia 

supraventricular (Svt), taquicardia extrema, bradicardia extrema, batimentos 

perdidos, PVC multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT não contínuo (nonsus. Vtac), 

ritmo ventricular, pausa do coração, pausa/min, ritmo irregular (irr. rhythm), 

bradicardia ventricular, fibrilação atrial, marca-passo não capturado (PNC), 

marca-passo não operando (PNP), entre outras). 

o Alarme do segmento ST para: 

 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga de desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo programável. 
o Visualização da curva de respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de Superfície (pele), Retal e Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar em modo manual e automático. 
o Proteção contra sobrepressão: Proteção de segurança dupla. 
o Apresentação das medições das pressões sistólica, diastólica e média. 
o Proteção de excesso de pressão. 

 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 mmHg. 
 Modo recém-nascido (neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 mmHg. 
o Intervalo de medição de 1 a 720 minutos. 
o Visualização de até 2.000 conjuntos de dados de medição de PBI (NIBP).  
o O sensor de NIBP está em conformidade com a norma IEC 80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva plestimográfica e frequência de pulso. 

 PI – 2 Canais: Mensuração das pressões: ART (Pressão arterial), PA (Pressão arterial 

pulmonar), CVP (Pressão venosa central), RAP (Pressão atrial direita), LAP (Pressão 

atrial esquerda), ICP (Pressão intracraniana), P1/P2 (Pressão de expansão), LV 
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(Pressão ventricular esquerda), Ao (Pressão aórtica), UAP (Pressão arterial umbilical), 

BAP (Pressão arterial braquial), FAP (Pressão arterial femoral), UVP (Pressão venosa 

umbilical), IAP (Pressão intra-abdominal), P3/P4 (Pressão de expansão). 

o Mensuração de SPV ou VPS (Variação da Pressão Sistólica) e da PPV ou VPP 
ou ▲PP (Variação da Pressão de Pulso). 

o Visualização independente de 2 (duas) curvas de pressão invasiva 
simultaneamente. 

o Permite a troca de cor das curvas de pressão invasiva de forma individual. 

 Capnografia: O sensor de EtCO2 está em conformidade com a norma ISO 80601-2-55.  

 Sistema inteligente de gestão de alarmes I-Klok. 
o Alarmes visuais e sonoros para os todos parâmetros medidos (limites máximos 

e mínimos) ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade. 
o Os limites de alarmes podem ser selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e taquicardia; 
 Alarme para eletrodo de ECG solto; 
 Alarme para frequência respiratória; 
 Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; 
 Alarme de sensor de SpO2 desconectado; 
 Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e 

sistólica; 
 Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; Monitoração de 

ECG; 
 Demais alarmes para outros parâmetros. 

o O sistema de alarme está em conformidade com a norma IEC 60601-1-8. 

 Equipamento com proteção para descarga de desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e eletrodo solto. 

 O monitor permite a visualização de tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros 
monitorados, curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente, alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. 
o Permite a ligação com impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o interfaceamento bidirecional entre os monitores e o 
prontuário eletrônico do hospital (HIS) ou outros sistemas que “conversem” em HL7 via 
Central de Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas com possibilidade de aumento para 4 horas. 

 Software em língua portuguesa. 
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 Conformidade/Classificação: II, de acordo com a diretiva 93/42/EEC, como corrigido 
por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe I de acordo com IEC/EN60601-1 (com fonte de 
alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, 
IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-9, IEC 60601-2-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 
60601-2-49, ISO 80601-2-56, ISO 80601-2-61, EN 1060-1, EN1060-3. 

 Gabinete com proteção IPX1 contra derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz. 

 Dimensões: 300 mm × 150 mm × 278mm.  

 Peso: 2,72 Kg (com bateria e sem acessórios). 
 
 
Acompanham cada monitor os seguintes acessórios: 
 

 Um (01) cabo de ECG 3 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o 
monitor e o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável para pele. 

 Dois (02) cabo de conexão para o monitor de pressão invasiva; 

 Dois (02) transdutores de pressão invasiva; 

 Um (01) sensor com cabo de Capnografia Mainstream; 

 Um (01) adaptador de vias aéreas; 

 Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em língua portuguesa. 
 
 
 
REGISTRO DO PRODUTO 

Nº: 80047300722. 
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2. VALOR DA PROPOSTA 

 

 

 

3. MARCA/MODELO / REPRESENTANTE  

 COMEN/Monitor  Multiparamétrico C80 / Star8000F  / Sisnacmed 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 50% Antecipado + 50% na Entrega ( Pagamento em até 05 dias após  entrega).   

 

5. GARANTIA 

 12 meses. 

 

6. FRETE  

 CIF . 

 

7. PRAZO DE ENTREGA 

 Até 30 dias. (**) Estoque sujeito a confirmação dos pedidos , devido a Pandemia do COVID-19 

 

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 Permanente em 12 meses. Após o término da garantia, o conserto será efetuado mediante a aprovação 
do orçamento. 

ITEM DESCRIÇÃO  QTD Valor Unitário Valor Total 

 

1 

 
Monitor Multiparamétrico Comen C80 (ECG / RESP / TEMP – 2 
canais + SPO2) + PNI + 2 Canais de PI + ETCO2  ).  
 

 

110 

 

R$  21.500,00 

 

R$ 2.365.000,00 

 

2 

 
Monitor Multiparamétrico Comen Star 8000F (ECG / RESP / TEMP 
– 2 canais + SPO2) + PNI + 2 Canais de PI + ETCO2  ).  
 

 

50 

 

R$   18.000,00 

 

R$    900.000,00 

                                                                                                    VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 3.265.000,00 
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Indústria brasileira – 30 anos 
 
 

Aos Cuidados de Gustavo  
Governo do Estado de Minas Gerais 
SEPLAG 

EMPRESA:   CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A 
CNPJ............:  03.620.716/0001-80 
Endereço.....:  Avenida Regent, 600 Sala 205 
Bairro..........:  Alphaville Lagoa dos Ingleses 
CEP.............:  34.000-000 
Município..:  Nova Lima – MG 
Telefone.....: (31) 3547-3969 

 

Nova Lima, 13/04/2020.  

Prezado(s) Senhor(es), 
É com satisfação que apresentamos esta proposta comercial, direto do fabricante, oferecendo 
tecnologias superiores, preços e benefícios extremamente vantajosos. 
 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor total 

(R$) 

01 Monitor Multiparâmetro Modular  
Modelo Elayah – 15” 
Módulos Inclusos: Capnografia, PI 
Marca Cmos Drake 
Procedência Nacional 
Oximetria Hawtime 
 

Monitor Multiparâmetro Modular  
Modelo Elayah – 15” 
Módulos Inclusos: Capnografia, PI 
Marca Cmos Drake 
Procedência Nacional 
Oximetria Massimo 

200 31.516,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.266,00 
 

6.303.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.653.200,00 

02 Monitor Multiparâmetro Modular 
Modelo Isaiah – 12.1” 
Módulos Inclusos: Capnografia, PI 
Marca Cmos Drake  
Procedência Nacional 
Oximetria Hawtime 
 

Monitor Multiparâmetro Modular 
Modelo Isaiah – 12.1” 
Módulos Inclusos: Capnografia, PI 
Marca Cmos Drake  
Procedência Nacional 
Oximetria Massimo 

210 29.256,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.050,00 

6.143.760,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.520.500,00 

 

OBSERVAÇÃO:  

• A versão de série contempla EGG, SPO2, PNI, Respiração e Temperatura 
(02 canais) 
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Indústria brasileira – 30 anos 
 
 

• O Imposto Sobre Circulação de Bens e Mercadorias não compõe a base de 
cálculo dos preços oferecidos.  

 
 
ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:  

• 01 cabo de paciente de 05 vias para paciente pediátrico (ECG) 
• 01 cabo de paciente de 05 vias para paciente adulto (ECG) 
• 50 jogos de eletrodos descartáveis para paciente pediátrico e adulto 

(ECG) 
• 01 tubo de gel (ECG) 
• 03 sensores não descartáveis, tipo “CLIP” para paciente adulto (SPO2) 
• 02 cabos permanentes (PI) 
• 01 cabo para PNI. 
• 02 manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente adulto. (PNI) 
• 01 sensor esofágico/retal não descartável para paciente adulto. 

(Temperatura) 
• 02 sensores superficiais não descartáveis para paciente adulto. 

(Temperatura) 
• 02 Kits ETCO2 para pacientes pediátricos. (Capnografia) 
• 02 Kits ETCO2 para pacientes adultos. (Capnografia) 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

• 100% (cem por cento) do valor antecipado, mediante emissão de nota fiscal 
de simples faturamento. 
 

• Observação: A Cmos Drake compromete-se a realizar garantia contratual 
conforme art. 56 da Lei 8.666/93, em percentual a ser definido pela 
CONTRATANTE, respeitando-se apenas o limite previsto no referido 
ordenamento jurídico.  

 
GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação    
  
VALIDADE DA PROPOSTA: 03 (três) dias.  

Após este prazo solicite novo orçamento.   
 
ASSISTENCIA TECNICA: Permanente pelo fabricante na sede da indústria ou 
pela assistência técnica autorizada do estado.  
 
TREINAMENTO: A Cmos Drake se compromete a realizar o treinamento de 
usabilidade dos equipamentos para todos os profissionais que irão manusear o 
produto.  

Proposta CMOS DRAKE - valor mais alto (13369453)         SEI 1500.01.0018532/2020-11 / pg. 17



 

Indústria brasileira – 30 anos 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA:  

• Entre 30 e 40 dias. 

• Observação: O prazo de entrega considera como data inicial o pagamento 
dos valores.  

 
FRETE: CIF 
 

A CMOS DRAKE como fabricante oferece serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, calibração e reposição de acessórios originais.  

 
A CMOS DRAKE garante o fornecimento de materiais e peças de 

reposição, inclusive acessórios utilizados neste modelo de equipamento, durante 
o período mínimo de 05 anos. 
 

Atenciosamente, 
Taysa Carvalho 
taysa.carvalho@cmosdrake.com.br  
31 997849569 – 31 35476969 (ramal 236) 
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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 

Barueri, 01 de abril de 2020. 

Secretaria De Estado Da Saude 

CNPJ: 46.374.500/0001-94 

A/C: Sr. Wagner Felipe Patricio Maia 

Referência: 04-01c 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A., fabricante exclusivo dos 

Monitores LifeTouch, Bombas de Infusão e dos Cardioversores LifeShock, apresenta a essa instituição proposta 

de fornecimento dos referidos equipamentos, conforme condições, características e descrições a seguir. 

MONITOR LIFETOUCH L10 

Monitor compacto de fácil manuseio com estrutura pré-configurada. 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 10”, 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 
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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). 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. 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. 
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PRESSÃO INVASIVA (PI): Com 2 canais independentes de medida de pressão invasiva, alarmes de máximo e 

mínimo. Possibilidade de nomear as pressões invasivas. 

 

CAPNOGRAFIA (ETCO2): Com tecnologia Sidetream. Medida do CO2 exalado (EtCO2) e da frequência 

respiratória (FRCO2) e alarme de apneia programável. 

 

FABRICANTE: LIFEMED  

MODELO: LIFETOUCH L 10 

REGISTRO ANVISA: 10390410105 

 

CONFIGURAÇÃO 

MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI + ETCO2 Qt. 

MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI + ETCO2 300 

 

 

RESUMO DE PREÇO DA PROPOSTA 

 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

10985 250 
MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI 

+ ETCO2 + Acessórios Padrão – cód. 10010822 
R$ 25.000,00 R$ 6.250.000,00 

Valor Total do Item: R$ 6.250.000,00 (seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais). 
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Condições de Fornecimento: 

Prazo Previsto de Entrega dos Monitores: 15 dias. 

Prazo de Pagamento: Prazo de pagamento: 50% na confirmação do Pedido, 50% prévio ao faturamento. 

Validade da Proposta: 02 dias 

 

IPI – (incluso)  

Frete – pago. 

 
 

 

Garantia: um ano para os equipamentos e três meses para os acessórios, nos termos descritos no Manual do 

Usuário. 

 
 

 

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: 96.050-080.  

Pelotas – RS  

Banco do Brasil – Ag. 3347-2 C/C. 4319-2 

Os pedidos estarão sujeitos à análise da situação financeira do cliente. 
 

 

 
APROVAÇÃO DA PROPOSTA N. 04-01c 

 

NOME:_________________________________________________________ 

 

CARGO:________________________________________________________ 

 

ASSINATURA:___________________________________________________ 

 

DATA:__________________________________________________________ 
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