
 

LEI Nº 2.150/2016, DE 29 DE JUNHO DE 2016. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar equipamentos médicos ao Hospital 
Santa Terezinha de Paim Filho. 

 
 

ELTON LUIZ DAL MORO, Prefeito Municipal de Paim Filho, Estado do 
Rio Grande do Sul,  

 
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica 

Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Hospital 

Santa Terezinha de Paim Filho, com sede nesta cidade, na Rua Milton Michelin, 39, 
com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 91.272.732/0001-96, os seguintes equipamentos 
hospitalares: 

 
Especificação Quant. Marca Valor 

Unitário da 
Aquisição 

Valor 
Total da 

Aquisição 
Aparelho de Ar Condicionado Split com capacidade 
de refrigeração de 9.000 Btus, Quente/Frio, voltagem 
de 220 v, com classificação energética A, compressor 
rotativo, com timer, com direcionadores de ar; 

03 un LG 1.650,00 4.950,00 

Esfigmomanometro de pedestal adulto: Aparelho de 
Pressão Arterial Esfigmomanômetro de Rodízio: 
• Tamanho Adulto (14x58cm - circunferência: 29-
41cm); 
• Braçadeira adulto tamanho 14 x 53 cm 
confeccionada em náilon resistente e lavável com 
costura dupla e fecho em velcro de alta qualidade; 
• Pêra, manguito e tubo espiralado flexível livres de 
látex, suporte em aço com pintura epoxi para 
acomodar as braçadeiras; 
• Manômetro grande com 130mmØ; 
• Mostrador branco e cinza com numeração e 
ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de 
giro horizontal do manômetro não inferior à 90º; 
• Escala de 0 à 300mmHg; 
• Válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da 
descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com 
pintura epóxi e 5 Rodízios. R$ 1.000,00 
(centermedical); 

01 un Premium 
H200 

530,00 530,00 

Esfigmomanometro de pedestal infantil: Completo com 
braçadeira criança pequeno (6x28cm) circunferência 
(8-13).  
Braçadeira confeccionada em náilon resistente e lavável 
com costura dupla e fecho em velcro de alta qualidade,  

01 un Premium 
H200 

560,00 560,00 



Pêra, Manguito e tubo espiralado livre de látex, suporte 
em aço com pintura epoxi para acomodar as braçadeiras,  
Suporte da braçadeira em chapa de metal laqueada 
suporte do aparelho com altura ajustável e sobre 5 
rodízios em náilon de 2 polegadas, montado sobre 
pedestal em aço com pintura, manômetro grande com 
130mmØ, mostrador branco e cinza com numeração 
(azul) e ponteiro em preto e de fácil leitura,  
possibilidade de giro horizontal do manômetro não 
inferior à 90º, escala de 0 à 300mmHg, válvula metálica 
tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar;  
Bomba de infusão adulta infantil peristáltica rotativa: 
Bomba de infusão peristáltica rotativa, indicada para 
administração de medicamentos ou agentes terapêuticos 
que necessitam controle de volume e velocidade de 
infusão.  
Características: 
Sistema operacional simplificado, com mensagens em 
português. Utiliza equipos descartáveis, com seguimento 
de silicone. Programação para infusões parenterais e 
enterais. Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 ml/h 
(incremento de 0,1ml/h) ao qual permite configurações 
para uso adulto e infantil. 
Opera com volumes de 0,1 a 9.999,9 ml. 
Permite a alteração da vazão durante a infusão com 
opção de zerar o volume infundido. Função KVO (Keep 
Vein Open) programável de 1 a 10 ml/h. 
Controle de gotejamento através de sensor óptico e 
controle de bolhas de ar no equipo através de sensor por 
ultrassom. 
Ajuste do volume do Alarme Sonoro (2 níveis). Função 
de Bloqueio do teclado frontal, impedindo que algum 
parâmetro seja alterado pelo paciente. Memória interna 
dos últimos 1000 eventos com data e horário em que 
ocorreram. Dotada de bateria interna recarregável com 
autonomia de 5 horas. Proteção contra entradas de 
líquidos(IPX1). Alarmes sonoros e visual (com 
indicação no display) de mau funcionamento, indicando 
o tipo de ocorrência e mais os seguintes alarmes: Ar no 
equipo, Fluxo Livre, Oclusão ou fim de solução, Bateria 
descarregada, Fim de infusão, Porta Aberta, Infusão 
Interrompida, Sensor de Gotas Desconectado.. 
Avisos: 
Ligado à rede elétrica; 
Funcionamento em bateria; 
Bateria fraca; 
Infusão; 
KVO; 
Valores fora da faixa de infusão; 
Teclado Bloqueado. 
Especificações Técnicas: 
Dimensão: 25,0cm(L)x12,5cm(P)x16,0cm(H). 

01 un Celm 3.866,67 3.866,67 



Peso: 2,1 kg. 
Potência: 15 W 
Tensão de alimentação: 110- 220 VAC ( 50/60 Hz ). 
Bateria interna: recarregável de NiMH- Tempo de 
recarga: 24 horas. 
Duração máxima: 5 horas ( vazão de 25 ml/h a 21º C ). 
Precisão: ≥ 95 %. 
Detecção de ar: acima de 50 µl. 
Pressão máxima de oclusão: 640 mmHg. 
Segurança elétrica / mecânica: de acordo com NBR IEC 
60601-1 e NBR IEC 60601-2. 
EMC: de acordo com NBR IEC 60601-1-2 
Garantia: 12meses 

Suporte para soroterapia: Suporte para soro Inoxidável, 
tubo de 1’’,  base com 4 pés tubulares em aço inox 
redondo providos de rodízios giratórios de 2". Altura 
regulável por meio de rosca central, haste de altura em 
aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. 
Dimensões: Altura máxima 2,50m x Altura Mínima 
1,80m.  

10 un Renascer 186,67 1.866,70 

Micro Computador com configuração mínima: 
Processador Intel Core I3 4ª 3.0 GHZ, 04 GB 
memória RAM DDR3, HD 500 GB Sata 3, DVDRW, 
Teclado ABNT II, Fonte 200 Watts Real, Padrão 
ISO9001. 
- Monitor LED Wide, Tamanho 18,5", Resolução 1366 
x 768, tempo de resposta 5ms, Furação Vesa, Brilho 
200 CD/m2. Constraste 2.000.000:1, Conexão VGA. 
- Estabilizador de voltagem 300 VA Bivolt. 

02 un HP 2.499,00 4.998,00 

 
 
Art. 2º - Os equipamentos acima foram adquiridos através da licitação 

Tomada de Preços nº 0002/2016, decorrente de recursos referente repasse Portaria 
SES/RS nº 136/2014, anexo 20, processo de origem n° 096108-20.00/13-0. 

 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO, 
29 de junho de 2016. 

 
   

                     Elton Luiz Dal Moro, 
Prefeito Municipal. 

Registre-se e Publique-se: 
 
 
 
Carlos Humberto Dall Prá, 
Secretário de Administração. 


