
 

 

 

 
ESTADO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CBMRS 

9º BBM – 2ª CiaBM – 2º PelBM 

 
TERMO DE REFERÊNCIA DEA 

 Este anexo descreve as características mínimas do DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMÁTICO, não sendo admitido qualquer material que não atenda de 
forma fidedigna os requisitos minuciados. Serão toleradas variações de até 10 (dez) por 
cento nos valores dos itens descritos. 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

O produto deve possuir certificado ANVISA válido, além de apresentar laudos 
técnicos originais ou copias autenticadas, expedidos por laboratório certificado para as 
normas internacionais, quando exigidas. Em caso de documentos em idioma estrangeiro 
o mesmo deve estar acompanhado de tradução juramentada.  

 Testes e certificações podem ser repetidos a critério do comprador, por 
laboratório idôneo e certificado, para comparação de resultados além de aferir a 
veracidade das informações prestadas, ficando os custos a cargo do fornecedor. A 
adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da documentação pela equipe 
técnica. 

GARANTIA 

O produto conta com garantia de fábrica de no mínimo um ano. Esta garantia 
inclui defeitos de montagem, funcionamento, baterias, além de outros decorrentes de 
problemas na fabricação, armazenagem e transporte até a entrega, que deverão ser 
refeitos sem qualquer ônus ao adquirente.  

Quando algum material apresentar problema, este deverá ser substituído por 
outro imediatamente, por formulário padrão de pedido de troca por defeito de 
fabricação, confeccionado pela empresa vencedora, enquanto o material que apresentou 
defeito seja enviado para o conserto, sem prejuízo ao usuário. Ficam sob 
responsabilidade do fabricante/vendedor as despesas de transporte, tanto para o 
recolhimento quanto devolução do material. 

A garantia não se aplica a defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos 
resultantes de acidentes e uso inadequado do material. Serviços executados por terceiros 
sem prévia autorização poderão implicar na perda total da garantia.  



AMOSTRA 

A empresa vencedora deve enviar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
solicitação do pregoeiro, AMOSTRA para avaliação, de uma unidade do item fornecido. 

A referida amostra será encaminhada ao comandante 1º Tenente Clenio de Melo 
Klein, junto ao Corpo de Bombeiro Militar – 9º BBM – 2º Pelotão em Capão da Canoa, 
no horário das 13h30m às 17h, de segunda a sexta feira, em dias úteis e o resultado da 
avaliação estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações deste Município, 
em até 10 (dez) dias úteis após recebimento das amostras. A adjudicação do item ficará 
condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica. 

O prazo referido no subitem acima poderá ser dilatado quando devidamente 
justificado. O pedido de prorrogação deverá ser enviado ao 1º Tenente Clenio de Melo 
Klein no Corpo de Bombeiros de Capão da Canoa pelo e-mail 9bbm-
22pel@cbm.rs.gov.br. 

Depois de avaliada a amostra ficara a disposição da empresa que a forneceu para 
recolhimento por 90 (noventa dias), após este período o recebedor da amostra poderá 
dar-lhe o destino que julgar adequado. 

ENTREGA TÉCNICA 

 No ato da entrega deve ocorrer uma instrução técnica onde serão apresentadas as 
técnicas de uso, funcionamento e manutenção básica do referido material. A entrega 
técnica ocorrera em data previamente agendada e os custos ficarão a cargo da empresa 
fornecedora do produto. 

PRAZOS DE ENTREGA 

 Fica fixado o prazo de entrega de 60 (sessenta) dias após a solicitação de entrega 
do produto, podendo este ser prorrogado uma única vez mediante pedido, devidamente 
fundamentado, encaminhado ao 1º Tenente Clenio de Melo Klein no Corpo de 
Bombeiros de Capão da Canoa pelo e-mail 9bbm-22pel@cbm.rs.gov.br. 

ENDEREÇO DE ENTREGA 

O local de entrega das Amostras, bem como todo produto adquirido, será no 
Corpo de Bombeiro Militar – 9º BBM – 2º Pelotão em Capão da Canoa, localizado na 
Av. Ararigbóia, 832 – Bairro Girassol – Capão da Canoa – RS. 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

Equipamento avalia por meio de sensores o estado do paciente, considera as 
variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. 
Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de forma 
de onda bifásica, sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade 
do choque, análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis 
de corrente elétrica e duração dos choques.  



Possui energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e 
no mínimo de 200 joules para as descargas seguintes, modo de desfibrilação pediátrica 
com reconhecimento automático pelas pás limitando a energia de forma automática em 
50 joules, tempo mínimo de carga para 200 joules menor que 08 (oito) segundos, tempo 
máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga 20 segundos.  

Índice proteção mínimo IP 56, peso máximo 2 KG dimensões 300 mm (L), 300 
mm (A), 100 mm (P). Armazenamento memória interna mínimo de 50 eventos ou 90 
(noventa) minutos de gravação do ECG. Tempo máximo desde o início da operação até 
a prontidão para descarga na energia máxima 30 (trinta) segundos, temperatura 
operacional de 0 a 40º C, armazenamento de  -05 a 45º C. Umidade operacional  09 a 
90% RH, sem condensação, armazenamento  09 a 90% RH, sem condensação.  

Possui botão de choque luminoso, descarga interna automática em até 30 (trinta) 
segundos se não houver disparo pelo operador, possui metrônomo com sistema de bip 
audível para instruir o socorrista na freqüência das compressões torácicas. Realiza auto 
teste periodicamente para verificação dos sistemas internos, baterias, presença de 
eletrodos e circuito de descarga.  

Permite registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados, atualização 
de protocolos, através de Download de software de forma fácil. Sistema de aviso 
indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa. Saída de dados para 
exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB Sistema 
operacional Windows XP, ou posterior.  

Tela LCD Display em cristal líquido, incorporada no próprio gabinete, exibe as 
instruções em português, indica traçado de ECG, número de choques, tempo de 
funcionamento, mensagens e comandos por texto e voz em português, o status da 
bateria, a freqüência cardíaca, o tempo de RCP e contador de choques.  

Bateria recarregável do tipo Li-ion, duração mínima de 15 horas em modo de 
reconhecimento de ritmo cardíaco com um mínimo de 300 choques em 200 Joules. 
Tempo máximo para a carga completa da bateria (completamente descarregada) 6 horas.  

Equipamento deve possuir minimamente certificados de conformidade definitivo 
das Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 
60601-1-8 e NBR 60601-2- 4, registro na ANVISA, logomarca Inmetro.  

Acompanha os seguintes acessórios 1 Bolsa para transporte do desfibrilador 
resistente e lavável, 01 jogo de eletrodos descartável adulto, 01 jogo de eletrodos 
descartável infantil, 01 kit de primeiros socorros, 01 software para computador que 
permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC, licença livre 
para instalação.  


