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Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Licitação - 05.01.2023 - SUPEL (RO) - PE 751.2022 CONTRA ARGUMENTOS
Sandra | LicitaBR <analista3@licitabr.com> 12 de janeiro de 2023 às 13:29
Para: delta.supel@gmail.com
Cc: auxiliar3@licitabr.com, Michel | LicitaBR <assistente3@licitabr.com>, Sandra | LicitaBR <analista3@licitabr.com>

À

SUPERINTEDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO

EQUIPE DE LICITAÇÃO DELTA

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 751/2022/DELTA/SUPEL/RO

 

CONTRA ARGUMETAÇÃO

 

A MLA Suprimentos Médicos SA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.315.538/0001-28, e inscrição
Estadual n° 407.679.670.111, com sede na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 361, no bairro
Distrito Industrial, na cidade de Jundiaí - SP, e-mail: assistente3@licitarbr.com, Tel.: 11 – 4386-1386, por
intermédio de seu representante infra-assinado, apresenta proposta comercial para o pregão eletrônico
em epigrafe, vem por meio desta apresentar

Ocorre que o termo de referência, existe uma divergência em seu descritivo   pois  ele está
composto com dois produtos distintos 

1º  Filtro barreira HEPA (para uso na válvula exalatória do equipamento ventilatório) corresponde
a função desse filtro 

 

Contudo a continuação do descritivo ; e referete ao produto filtro HMEF  que um auto umidificador  e
outro produto

 

2º  condensador infantil com filtro barreira bactericida e vírus, auto umidificador trocador de calor
umidade que impeça a passagem de água no circuito respiratório do aparelho de anestesia, estéril, de
uso único, descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto, com membrana
bidirecionada totalmente hidrofóbica, para conecção de capnografia/monitorização de gases
respiratórios,

validado para uso mínimo de 24 horas, umidificação

 

O descritivo acima solicita no primeiro momento um filtro de barreira para uso em válvula
exalatória, entendemos que seria um filtro de barreira bacteriano/viral, porém logo em seguida fala de
ser um filtro condensador, auto umidificador trocador de calor e umidade. Quando falamos de um filtro
auto umidificador/trocador de calor e umidade estamos falando de um filtro HMEF, que tem a função de
filtrar vírus e bactérias e troca de calor e umidade. Esse filtro foi o que oferecemos, conforme o solicitado
do descritivo.

 

Para um descritivo de filtro de barreira que é utilizado na válvula exalatória, não poderia existir nesse
descritivo essa parte que fala de condensação, auto umidificador/trocador de calor e umidade, pois o
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filtro que é utilizado na válvula exalatória tem a função de barreira/filtração de vírus e bactéria com
membrana bidirecional totalmente hidrofóbica.

 

E partimos para participação com a maior referência do descritivo Filtro barreira HEPA   bem
como  se baseando na foto que esta no edita,  verificamos  a ficha  tecnica de amostragem para ter
certeza da compatibilidade  com o nosso .produto

 

E sim oferecemos o mesmo   produtos  que  contém  as mesmas funções e características
apresentada na amostragem do edital (foto)   o  FILTRO BARREIRA HEPA (PARA USO NA VÁLVULA
EXALATÓRIA DO EQUIPAMENTO VENTILATÓRIO) QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE ÁGUA NO
CIRCUITO RESPIRATÓRIO DO APARELHO DE ANESTESIA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO,
DESCARTÁVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MEMBRANA BIDIRECIONADA TOTALMENTE HIDROFÓBICA, PARA CONECÇÃO DE
CAPNOGRAFIA/MONITORIZAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS, VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE
24 HORAS, UMIDIFICAÇÃO COMPATÍVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA
ANVISA. – UNIDADE

 

Mediante estas  informações podemos comprovar que atendemos ao solicitação do
edital/produto.

 

 

 

 

Agradeçemos desta já e ficamos a disposição .
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FILTRO UMIDIFICADOR CONDENSADOR HIGROSCÓPICO NEWMED 
DISTRIBUIDOR NO BRASIL 
Newmed Produtos para Saúde Ltda - CNPJ: 61.817.664/0001-32 
Rua Santa Cruz, 2209 - Cursino - São Paulo/SP - CEP: 04121-002 
Tel: (11) 5060-3030 / engenharia@newmed.com.br 
Responsável Técnico: Marcelo Cerulli CREA/SP - 601573578 
Registro ANVISA nº: 10273820034 

FABRICANTE 
Inmed Manufacturing Sdn. BHD. 
34600 Kamunting, Perak – Malásia  

 
ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Apenas pessoas 
devidamente capacitadas deverão utilizar esse produto. Em caso de dúvida contate o distribuidor. 

1. USO PRETENDIDO 

São unidades de uso único, descartáveis, desenvolvidos para circuitos de ventiladores mecânicos utilizados em 

anestesia e cuidados respiratórios intensivos, que têm a função de filtrar, aquecer e umidificar os gases inalados 

pelo paciente, além de evitar a formação de condensações nos circuitos ventilatórios, o que evita uma possível 

contaminação por microrganismos do mesmo. São utilizados em pacientes entubados por via oral, nasal ou 

traqueostomizados que estejam sob ventilação controlada em UTI, anestesia, transporte ou Home Care. Sua 

forma de atuação é passiva, ou seja, não requer fonte de energia que não a própria contida no ar expirado, 

energia esta que é aproveitada para aquecer o ar da inspiração. São também conhecidos como “Nariz artificial”, 

“Trocador de Calor e Umidade” ou “Regenerador de Calor e Umidade”. Diferentes modelos foram desenvolvidos 

para oferecer aos profissionais várias opções para melhor se adaptarem às necessidades dos pacientes. São 

comercializados não estéreis embalados individualmente em envelopes com uma face em plástico e a outra em 

papel grau cirúrgico, e que por sua vez são acondicionados em caixa de papelão. 

 

2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

Durante a ventilação/anestesia, o paciente se encontra entubado com um tubo oral, nasal ou traqueostomia, que 

constitui um desvio do sistema natural para a umidificação e a redução da perda de calor. Isto permite que os 

gases secos e frios que geralmente são usados, passem diretamente para a traquéia e os pulmões e que isso 

coloque uma maior demanda de calor e umidade sobre o sistema respiratório. Tanto a umidade como o calor se 

perde da mucosa traqueal quando a água se evapora para aumentar a umidade dos gases inspirados. Ao mesmo 

tempo, o calor perde também à medida que os gases inspirados se esquentam por convecção. Se essas demandas 

são excessivas, a mucosa se esfria e seca, as secreções ficam mais espessas, a atividade ciliar se reduz. Isto pode 

resultar em uma série de complicações sérias e a única forma segura de evitá-las é assegurar que os gases 

inspirados pelos pacientes entubados sejam adequadamente umidificados artificialmente. A mesma necessidade 

que há em umidificar artificialmente os gases inspirados provenientes de ventiladores mecânicos e máquinas de 

anestesia existe também a necessidade de ofertar a pacientes que não estejam conectados a uma máquina, mas 

por várias razões necessitam permanecer entubados. Nestes casos o paciente respira ar ambiente (ou ar 

enriquecido com oxigênio), mas como permanece entubado, apresentam os mesmos desvios de vias aéreas 

superiores e é necessária uma umidificação artificial. 

 

3. INSTALAÇÃO E USO 

1. Escolher o modelo de acordo com o volume corrente a ser utilizado.  

2. Retirar o filtro do invólucro de proteção.  

3. Após retirar da embalagem, conectar o filtro a extremidade do tubo/traqueostomia e a outra extremidade ao 

circuito do ventilador/aparelho de anestesia. Verifique se há algum vazamento de ar nas conexões.  
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4. Ajuste o volume tidal (Vt) de acordo com o espaço morto, a critério médico.  

5. Verificar periodicamente o aumento da Resistência ao Fluxo e caso seja necessário, substituir o dispositivo.  

6. Não utilizar umidificação aquosa em conjunto com o filtro.  

7. Os filtros não necessitam de calibração e/ou manutenção.  

8. Os filtros são de uso único e devem ser descartados após 24 horas de uso ou quando necessário.  
Obs.: os filtros foram desenvolvidos para serem utilizados em circuitos ventilatórios de ventiladores mecânicos ou aparelhos de 

anestesia, que tem a função de aquecer e umidificar os gases inalados pelo paciente. Ter atenção que o produto é um Artigo Médico 

Hospitalar de uso único, devendo ser descartado após o uso, não podendo, portanto, ser reprocessado ou reutilizado, a perfeita 

utilização deste produto depende do conhecimento e dos corretos procedimentos que envolvam seu uso. O produto não apresenta 

riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com a técnica e padrões dos centros de saúde e hospitalares e a sua 

finalidade.  

 

4. DESCRIÇÃO PARA PEDIDOS 

Código Descrição 

  

  

i. Acessório de uso exclusivo: não há acessórios destinados a integrar esse produto. 

 
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

i. CARACTERÍSTICA TÉCNICA DO PRODUTO E DIMENSÃO BÁSICA 

Material: Invólucro: copolímero de Estireno-Butadieno (K- Resina); Espuma: poliuretano – éster impregnado com 

Cloreto de Cálcio; Filtro Hidrofóbico Bacteriano Viral: Polipropileno Eletrostático. 

 FHF (Adulto) FHC (Infantil) 

Volume Corrente (Vt) 200 mL a 1500 mL 70 mL a 600 mL 

Espaço Morto 55 mL 22 mL 

Eficiência de Umidificação Vt=250mL: 32,5mg/L a 32°C  
Vt=500mL: 32,0mg /L a 32°C  
Vt=1000mL: 30,0mg /L a 32°C 

Vt= 250mL: 32,5mg/L a 33°C  
Vt = 500mL: 31,0 mg /L a 33°C 

Resistência ao Fluxo 0.5 L / seg.; 0.8 cm H2O  
1.0 L / seg.; 2.1 cm H2O  
1.5 L / seg.; 3,0 cm H2O 

9 L / seg.; 0.5 cm H2O  
15 L / seg.; 1.0 cm H2O  
30 L / seg.; 2,0 cm H2O 

Eficiência de Filtração 99,997% 99,997% 

Peso 33 g 17 g 

Conexões - 15 / 22 mm (Fêmea / Macho) para conector em “Y”  
- 15 / 22 mm (Fêmea / Macho) para Tubo Endotraqueal / Traqueostomia  

Dispositivo Descartável Tempo Máximo de Uso: 24 hs 

 

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. 

 Armazenamento: O produto deve ser armazenado e conservado em ambiente limpo, arejado em local seco a 

uma temperatura ambiente (ao abrigo do sol) e não devem ser deixadas à ação de intempéries. O produto deve 

ser mantido em sua embalagem original até o momento do uso com os devidos cuidados da área médico-

hospitalar. 

 Transporte: as embalagens devem ser transportadas com precaução e não devem ser deixadas à ação de 

intempéries. Temperatura: 0-30ºC. 

 Manipulação: o produto deverá ser utilizado preferencialmente dentro das temperaturas ambiente, não 

devendo exceder a variação de 0-30ºC. A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas devidamente 

especializadas na área médico hospitalar. 
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7. ADVERTÊNCIAS 

 Artigo Médico Hospitalar – Uso Único – Descartar Após o Uso – Proibido Reprocessar.  

 Produto Não Estéril.  

 O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com devidos cuidados da 

área médico-hospitalar.  

 

8. PRECAUÇÕES 

 Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada ou o prazo de validade do produto esteja vencido. 

Verificar cuidadosamente o estado da embalagem.  

 Trocar a cada 24 horas ou quando necessário.  

 Não usar em conjunto com umidificação aquosa.  

 Certifique-se que as ligações ao circuito respiratório estejam bem apertadas para reduzir os riscos de 

desconexão acidental.  

 Assegure-se de que o filtro esteja desobstruído.  

 Se for colocado ao lado do paciente, não utilizar com Volume Tidal (Vt) inferior ao indicado.  

 Se for usado em pacientes com respiração espontânea submetidos à ventilação assistida controlada, manter 

os parâmetros de ventilação monitorados.  

 Não tente regenerar. Não reutilizar, não enxaguar, não lavar, não esterilizar nem tratar com nenhum 

desinfetante (em particular, soluções fenólicas e alcoólicas devem ser evitadas).  

 Regular o ventilador considerando o espaço morto acrescentado, especialmente nos pacientes com Volume 

Tidal (Vt) baixo. O efeito do espaço mecânico deve ser avaliado individualmente para cada paciente.  

 Usar apenas com dispositivos contendo conectores de acordo com a norma ISO.  

 No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorram danos na 

embalagem e no produto.  

 

9. CONTRA INDICAÇÕES 

Não utilizar em pacientes com secreções sanguinolentas ou espessas, com volume corrente expirado inferior a 

75% do volume corrente inspirado, que não tolerem espaço morto adicional, desidratado, hipersecretivo e com 

temperatura basal abaixo de 32°C. 

 

10. GARANTIA 

A Newmed Produtos para Saúde Ltda, assegura ao proprietário-consumidor do produto aqui identificado, 

garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, a partir da data de aquisição pelo primeiro 

comprador-consumidor do produto constante da Nota Fiscal de Compra. 

A Newmed Produtos para Saúde Ltda declara a garantia nula e sem efeito, se este produto sofrer qualquer dano 

provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em 

desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda no caso de apresentar sinais de violação. 

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada 

nula sua garantia, bem como se a Nota Fiscal contiver rasuras ou modificações em seu teor. 


