
CâmargJWunicipal
deposto '
Alegre

PROC. N' 0525/19
PLE N' Q21/}9

EMENDA N' 6Y

ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

iiiiüiãõ
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA l$?1 COMUM []

DESTINODOSRECURSOS

Código e Nome do Órgão:
1 800 Secretaria Municipal de Saúde

Código de Classificação Institucional e Pune.:
1800.1804.10.0302.0172

N' do Prol. ou Ativ.:
4037

Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:
REGULAÇÃO DO SISTEMA tJNiCO DE SAÚDE - FMS

Descrição: REPASSE PARA O HOSPITAL DA RESTINGA - MANTENEDORA: ASSOCIAÇ.AO HOSF'ITALAR
VILA NOVA - CNPJ: 04.994.41 8/0001-12, PARA AQuisiÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO CLINICO E CEN-
TRAL DE AR COMPRIMIDO MEDicnqAL

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS
Código de Classificação Económica:
4450 INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
TRANSFERÊNCIA DE FUNDO A FUNDO PAriA O SUS

Valor acrescentado:

130.000

Código de Classificação Económica:
3350 0UTRASDESPESASCORRENTES

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
TRANSFERENCIA DE FUNDO A FUNDO PARA O SUS

Valor acrescentado:

20.000

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Código de Cllassinicação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

 
Total: 1 50.000  





[ - O]UGEM DOS ]iECURSOS

2- ORIGEM DOS RECURSOS

3- ORIGEM DOS RECURSOS

Código e Nome do Órgão:
2200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/

PARLAMENTAR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Prol. ou Ativ.:
9996

Nome do Projeto, Atividade ou Open. Especiais:
RESERVA PARLAMENTAR

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação: Transferências Fundo a Fundo para o Sistema Un co de Saúde

Código de Classificação Económica:
9999 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

Valor retirado:
150.000

Código e Nome do Órgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Prol. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM KXALÕtjÃijiji
Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Órgão: Código de Classificação Institucional e Func=

N' do Prol. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  
GRUPOS DE DESPESA A SEREI\l REALOJADOS  

Especificação:

 





4- ORIGEM DOS RECURSOS

5- ORIGEM DOS RECURSOS

JUSTiii

>
l)ata do réiebimento: Nome e assiiiiiiiii=i vivi;i;ãi;

ENG' COMASSETTO

Código e Nome do Órgão: Código de Classificação Institucional e Fume.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM KEALOtjÁbtjÉ
Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Órgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS
Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:
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Ofício n. 052/19

Porto Alegre, 3 1 de outubro de 2019

Ao Ilustre Vereador

COMASSETTO

Excelentíssimo Edil

O Hospital Restinga e Extremo-Sul, através do presente, colaciona a
JustiHlcativa para a solicitação de emenda parlamentar do nobre Vereador.
nos tempos que seguem:

l
Os equipamentos essenciais para o funcionamento do hospital (central de

vácuo clínico e central de ar comprimido medicinal), através dos quais é
bombeada todo o oxigênio necessário para abastecer as suas

dependências, incluindo Emergência e Uti, precisam ser adquiridos e
colocados em uso o quanto antes;

Isto porque os equipamentos aqui instalados pertencem a White Martins.
tendo sido instalados no hospital por contrato de comodato firmado entre

ela e o Hospital Moinhos de Vento. Ocorre que a proprietária exigiu a
devolução dos equipamentos referidos e ameaça entrar na Justiça para
reavê-los (documento anexo);

Juntamos ao presente o menor orçamento obtido para a aquisição de tais
equipamentos, totalizando o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais), sendo a central de vácuo R$ 40.000,00 e a central de ar R$
90.000,00.

2

3

Esperamos ter apresentado as justiHlcativas necessárias, confiamos que o
ilustre Edil possa destinar emenda parlamentar para a aquisição dos

equipamentos supra referidos e que/(ão)esseWqis para a manutenção das
atividades deste hospital. ,.,--.;:7ê:=:><' / ,1 ' '

Att

Av. Jogo Antânio da Silveira, 3700 -- Lomba do Pinheiro
CEP:91 796 000

Porto Alegre - RS





llTEMARTINS
Sapucaia do Sul 07 de abri;l d:e 201;9

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA
Rua Catarina Andreatta, 155 Bairro Vila

Nova, CEP 91.750-040, Porto Alegre/RS

Á

Ref. Equipamentos de Propriedade da White Martins

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, com matriz na Avenida Pastor Martin wo

Luther King Jr., n'126. Sala 301, Bloco B. Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no ig
CNPJ sob o n' 35.820.448/0001-36 e com filial em Sapucaia do Sul/RS. vem por seu .É

procurador, conforme instrumento de procuração em anexo, através da presente, dizer e s
requerer o que segue: Q:

g

8
8
2

á

.Q
E

Considerando que a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA celebrou com o MUNICÍP
DE PORTO ALEGRE. Termo de Colaboração, que tem como objeto a gestão e execuç

da operação do HOSPITAL DA RESTINGA E EXTREMO-SUL
:==
> Q

c)''
B'$- >

Considerando que por força de Contratos de Fornecimentos de Gases e Comodato (g g
Locação de Equipamentos mantidos entre a WHITE MARTINS e a ASSOCIAÇÃ k::
HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO, a última na condição de gestora do HospitaRÊ-

Restinga e Extremo - Sul, a NOTIFICANTE procedeu a instalação de
equipamentos de sua propriedade no HOSPITAL DA RESTINGA E EXTREMO SUL.

UQ.

Considerando que a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO rescindiu oq.E
referidos contratos de fornecimentos de gases, comodato e locação de equipamentoslê lâ

após a gestão do HOSPITAL DA RESTINGA E EXTREMO SUL ter sido assumida pelES;
ASSOCIA'ÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Ê'Ê

ste documento foi assinado digitalmente por Martius Vtnlciu
ara verificar as assinaturas vá ao site https://oab,portaideassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2A-FA28-8602-91 0B.
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Considerando que. desde a rescisão dos referidos contratos, apesar dos esforços dos
nossos prepostos a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA não tem D r itide a r tirada

descritos no Anexo l da presente
nntifirnnãn

Considerando que os referidos equipamentos são indispensáveis para que a WHITE

MARTINS possa cumprir obrigações assumidas perante terceiro(s). e sua retenção

poderá ocasionar ónus e prejuízos inestimáveis a empresa.

Considerando que a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA vem utilizando os

equipamentos de forma gratuita. irregular e inadequadamente, sem observar os planos
de manutenção, cuidados, normas e orientações aplicáveis.

Vimos através da presente NOTIFICAR a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA nos
seguintes termos:

a) Para que descritos no Anexo l da presente ai
notificação, em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da mesma. 8;

b) Decorrido o prazo acima e não sendo permitida a retirada dos equipamentos. 2
, hipótese em que a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA ã

b.l) Deverá pagar. até a data da efetiva restituição/reintegração, o aluguel .8
arb!!Cada' (descrito no Anexo 1), por equipamento não devolvido, até a efetiva :l
devolução/reintegração, pela posse injusta dos equipamentos, sem prejuízo !

das perdas e danos causados a NOTIFICANTE, nos exatos termos definidos g
no artigo 522 do Código Civil Vigente. Ficando ciente a NOTIFICADA que o ê
arbitramento/pagamento do aluguel não importa em qualquer prejuízos quanto: lã
o ingresso de eventuais medidas judiciais cabíveis. Inclusive par6€
reintegração de posse/busca e apreensão, indenizações, entre outras. % lã

l Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (-.) 1. 0 comodatário, constituído em mora, responde pela restituição da coisa ã
ou, na impossibilidade de faze-lo. por perdas e danos. Responde, ainda, pelo pagamento de aluguel a ser arbitrado unilateralmente pelo -é
comodante. consoante a inteligência do art. 582 do Código Civil. 2. Nos contratos de comodato com pruo determinado, a mora se consHtui dê :g

pleno direito no dia do vencimento da obrigação de restituição da coisa. 3. 0 dugud doconlenb da moía. em caHB bls. ó odglilÚ. a
independonbmenb de br sido objob do prévia osüpulaçãa conüatinl. saído pertblbmonb possHol sou arbibamonb pa©rior. pdo comadanle E

na via judicW ou alé mesmo por nomeação odraÚudicial do comodMrio. 4. 0 arbitramento do aluguel, em todo caso, deve ser feito cona #

razoab cidade e observância ao princípio da boa-fé objetivo, de modo a se evitar eventual abuso de direito ou Indevido enriquecimento sem cause 8
do comodante. 5. Recurso especial provido (REsp 1.188.315/AM. 3' Turma, Rel. Min. Ricardo Vielas Boas Cueva, DJe de 18/08/2014) Igrifog'g

' Conforme ensina a Doutrina Pátria esse aluguel "não é contraprestação ao comodante pelo usa da coisa, mas pena ou sanção civil pela violaçã% .$

do dever de restituição". E, ainda, assevera o jurista que, dado o caráter de penalidade do aluguel. deve o instituto se sujeitar ãs regras gerais dg g
cláusula penal. Confira-se, in verbas: "Tal aluguel tem caráter de penalidade e. por isso, se sujeita às regras gerais da cláusula penal. Tal alugue g
não além a nabww judaica do conbab de comodab. 0 comodab nh n coiwü em locação. pob o aluguel nh é conhpmsbção aii Ê

oomodanb pelo uso da coisa, lhas pena ou sanção cMI pela violação do doer do íwiuição.[-.] Ta] a]ugue]-pena ou a]ugue]-sanção é meio dã €
coerção indireto para que o comodatário seja 'estimulado' a restituir a coisa e 'desestimulado' a permanecer com o bem"' (Daniel Carnacchior8 g

Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Jus Podium, 2017.p. 1048) g :

g
8

8NOVA 0

c''o

ste dclcumento foi assinado digitalmente por Martius Vinicius Krab&8.tp://www.praxail'.com.bl'/
]ra verificar as assinaturas vá ao sito hitps://oab.podaldeasslrlaturas.com.br:443 e utilize o código nC2A-FA28-8602-91 c)B
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b.2) Permanecerá responsável objetiva e 9xç1llslyam9D@. pela guarda,

conservação, manutenção, uso. e eventuais danos causados aos
equipamentos, terceiros, funcionários etc., bem como por todo e qualquer
ónus e/ou prejuízo que venha a ser ocasionado direta ou indiretamente a
WHITE MARTINS por força da retenção injusta dos equipamentos.

c) Em qualquer hipótese a WHITE MARTINS se isenta de quaisquer responsabilidades
e/ou obrigações vinculadas aos equipamentos, dentre elas: (1) responsabilidades

decorrentes da utilização indevida e/ou inadequada do(s) equipamentosl (ii) prestar
manutenção em qualquer dos equipamentos e assessórios;(iii) assegurar condições de
uso, asseio e segurança, ou zelar pelo perfeito funcionamento dos equipamentos.
sistemas e assessórios .

Atenciosamente

m0

©
©
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WHITE MART}NS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

P.P. Martius Krabbe - OAB/RS 57.059

Gerente J urídico
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ste documento foi assinado digitalmente por Madius Viniciu
ara verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2A-FA28-8602-91 0B.
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ANEXOS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS
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ste dc'cimento foi assinado digitalmente por Martius Vinicius Krab&Étp://w\Arw.praxai I'.com.bl'/
ara verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaideassinaturas.com.br:443 e utilize Q código BC2A-FA28-8602-91 QB

NodoAüvo Descrição do Ativo

ValorArbiüado

R$/mês por
unidade

QuaMdade

40054537 TANQUE CRIOGENICO TM-500
R$ 4.000,00

]

40093761 VAPORIZADOR ATMOSF. VWM4 R$400.00  
42055188 CENTML CILINDROS AR MEDICINAL

R$500,00

]

42055242 CENTML CILINDROS MED 02
R$500,00

l

42055248 CENTRAL CILINDROS MED N20
R$500,00

l

42736885 VALMIG-BOMBAVACUOASPMfG
R$3.500,00

l

42737020 VALMIG - CENTRAL AR MEDICINAL
R$10.000,00

]

92389 PAINEL PRRP de Oxigénio
R$500,00

l

92839 Painel de Alarme R$ 500,00 l

40037675 Cilindro Oxida Nitroso PAT R$50,00 2

40048667 Cilindro Oxiaênio Med PAT R$50,00 21

40055537 Cilindro Oxiçlênio Med Carga G R$50,00 2

40057235 Cilindro Oxia Med Cara WhltMed R$50,00 3

40]13265 C)il Oxia Med Grab And Go GG R$50.00 l
40117244 Gllind Ar Medicinal K 6.6Rs NC R$50,00 24

40153906 Cil Oxigénio Med Carga Vvoroxi R$50.00 27



Ver Cardos Comassetto

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Diretor Geral <diretorgeral@hres.org.br>
quinta-feira. 7 de novembro de 2019 09:28
Ver Carlos Comassetto

Orçamento Hospital Restinga

Bom dia, Sr Ináciol

Informo que o valor para retirada do equipamento e instalação dos novos custa R$20.000,00

Attc

?aula$eolãri
Dgretoi Gemi i

(51} 301&4712
Hospital Restinga e Extremo Sul
www.fores.org.br

%.ãi Pn. iw; ;w: #i mü ãl

Restinga
eEHdho-Su{

#

Não compartllhe seus dados de logln. Eles são sua identificação pessoal na rede





PROPOSTA COMERCIAL

Nr.

Data

252.19]0-20]9

0]-out-19

PresMed
Empresa:
Cidade:
Contado:
E-mail:

Associação Hospitalar Vila No'/a
Porto Alegre
Jeremias da Salva

jeremias.slivawhres.org.br

Hospital Restinga e Extremo Sul Cod.:

UF:

Depto.
Fone:

RS

Compras
51 3394 4720/9 8478-6756

A qulslçãa de central de ar comprimido medicinal, com compressorPISTÃO ISENTO DE ÓLEO. padrão ANVISA EABNT,
;érre STD.SKID/GA TOLA.INTEGRADA.DUPLEX. 45m3/h. 7. 5hp.500L.

PrezadosSenhores

[)esdelá agradecemos a oportunidade de participar deste importante processo comercial. onde apresentamos aqui nossa proposta
para a aquisição dos equipamentos e sistemas pretendidos: Nossa a missão objetivo gerar a melhor e mais eficiente solução para a
aplicação ae seu processo produtivo

A PresMed desde 1 993 entende para atenderde forma única ao mercado hosoitalar e industrial. projetando. fabricando. instalando
e gerando soluções comerciais. manutenção e pós vendas. que se encaixam perfeitamente a cada necessidade

As soluções Presmed. vão de encontro a busca incessante do perfeito equilíbrio da variável CUSTO x BENEFÍCIO. onde cada produto
equipamento. sistema. serviço e consultoria tem como pilares de sustentação a MODERNIDADE. DURABILIDADE. CONFIABILIDADE
SEGURANÇAESUTENTABÊLIDADE

Sobre SUS [ENIABILIDADE. nossos equipamentos e sistemas são na grande maioria ISENTOS DE ÓLEO e ÁGUA. neste quesito temos
o'julho de ser PIONEIROS e bem sucedidos na utilização e viabilidade do negóc o. onde entendemos que o respeito ao meio
ambiente e aos recursos naturais é de responsabilidade de todos. e por isso a PresMed desde 1 993 viabilizou a fabricação e
comercial zação de centrais de ar comprimido medicinal e vácuo clínico. sem a utilização de ÓLEO E ÁGUA. exercitando a nossa
consciência ecológica. contribuindo para um futuro melhor do nosso planeta

Nossa linha de produtos e serviços

COMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO. PISTÃO E PARAFUSO:

COMPRESSORES LUBRIFICADOS. PISTÃO. PARAFUSO E PALHETA

TRATAMENTO E PURIFICAÇÃO DO AR
SECADORES POR REFRIGERAÇÃO E ADSORÇÃO
FILTROS COALESCENTES E BACTERIOLÓGICIOS;

CENTRAIS DE AR COMPRiN/ll DO MEDICINAL E iN[)USTRIAL;
BOMBAS DE VÁCUO. PALHETA. LÓBULOS E PISTÃO
CENTRAIS DE VÁCUO CLÍNICO E INDUSTRIAL=

Acesse nossas médias e conheça mais sobre a PresMed

PresMed Ind. e Com. de Compressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas. 20.897
Vila Aimelda - São Paulo - SP

Endereço Postal
CEP:04795-100
Brasil

Telefone
(11> 5548-4677 / 5548 3561
(11) 5547-0185

Site / email
/vwv'l.presírleü .Ind . [} r

f)resín (if( 1:)resma(ii.inca.bl-

CNPj-MF / }.E.
71.964.134/0001-70
113.837.067.111

l de 4





NNn. PresMed
Apresentamos abaixo a melhor oferta para nossos produtos e/ou serviços. solicitados

A sua escolha por produtos da marca PresMed valoriza e qualifica o seu processo produtivo

l Obar. vazão efetiva 45m3/h á 7bar x 2. potência 7.5hp-5,6kw x 2.220/380v-3f-
óOhz. res vertical 5001. execução DUPLEX.

85.000.00 un 85.000.00 0%

Padrão ANVISA(RDC50) e ABNT(NBRI 21 88) suprimento primário e secundário. com

posto po' como'essor(esl PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. sistema oe tratamento e purifica

ção do ar em 3 estágios (resfriadcr. filtros coalescentes e secador por adsorção) pal

nel de comando e reservatório de ar totalmente integrada e automatizada. em opera

ção por diferencial de pressão demandada. redundância dos componentes que estão

montados sobre SKID/estrutura metálica em vigas U/L. TIPO GAIOLA. sistema PLUG

AND PLAY. pronta para operar. bastando apenas conectar a rede eiétrica e canaliza

da de ar comprimido existente. é composta por

l Skid/esrrulura metálica em vigas U/L. soldadas e aparafusadas. tipo gaiola pa

nel frontal de instrumentos, com 7 manómetros. sendo l de 4" para reservervaLórlo

e 6 de 2 1 /2 " para compressores e secadores

2 Compressores oistão isentos de óleo base vertical. 76dB(A) r/-3% deslocamen [o

unia. 77H3/h 45pcm

2 Resfriadores posteriores ar x ar. com separador de condensado e dreno eletrõnico

2 Puriflcadores de ar medicinal P.C). 45.5'C.(separador ciclónico com dreno auto

ma bico. fi ]tro coa]escente-fino ] micron. secador por absorção. pós fll [ro coa]escente

ultrafino 0.01 mlcron. filtro carvão atlvado 0,03mg/m3)

] Painel de comando eiétrlco Inteligente e automatizado. PARTIDA SOFT STARTER.

PLC / micro processado. composto por sinaleiros comutadores. horimetros e botão

emergência. internamente por drive softstarter. fusíveis. disjuntores e tornes. sua

lógica executa: A) alternância e inversão dos suprimentos. B) entrada do suprimento

reserva quando pane eléÍrlca. mecânica. pureza* ou (N) parâmetros, C) funcionamen

to simultâneo dos(NI suprimentos aumentando a vazão: alarmes sonros e vIsuaIs

] reservatório vertical. ar seco/medicinal. vo1. 5001, norma ASMA e NR-1 3 MT. com

certificado de teste hidrostático e prontuário.

l conlunlo de tubulações. Inierconexões pneumáticas. elétrlcas. válvulas esfera. re

tenção e segurança para a perfeita integração de todos os componentes

l conjunto de coxins e pés Reveladores. anel vibração

2

3

Outros acessórios dlspóhfvéis páfà está série, nâo Ihótusos. CONSI)LTE
Medidor de temperatura e ponto de orvalho. DPO-] .110/220V if 60hz:

Conjunto de regulagem de pressão e válvulas by país;

Módulo acustico para a central INDOOR. 68dB(Aj+/-3%

Módulo acústico OUTDOOR (contra intempéries containeirl

IHM in [erface homem mziquina ([ouch screen);

filtros caEalizadores CO e C02

filtros bacteriológicos;

bHonltoramen to local ou remoto

3,750,00 un

1 .250.00 q

3,750.00 0%
1 .250.00 0%

Dimensões gerais C-2800 x L-1 400 x H-2600mm x W-1 1 60kg
Maiores Informações em MEMORIAL TÉCNICO que acompanha esta oferta

AQUANDO EQUIPADO COM MONtTÕR ;DE PÓNTÓ DE ORVÀLHÕ. ITEM 1 .2

EXIGENCIA NBRI 21 88ABNT,: $ 4.8.8 E 4.8.1 1 ,

PresMed Ind. e Com. de Compressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas, 20.897
Vila Almeida - São Paulo - SP

EndêreçolSostgl
CEP:04795-100
Brasil

Telefone
j11) 5548 4677 / 5548 3561
(]]) 5547 0185

Site / email
À'wuv .presnleo .Ind .br
presmed@presmed.ind.bl"

CNPJ-MF / l.E.
71.964.134/0001-70
113.837.067.111 2 de 4





NNn PresMed

ValordolPI
Outros
Descontos

Condição de Pagamento: l30% pedido - 70% fat. 28/56/84/1 1 2ddl

(AI Todo pedido a ser falurado. passara por aprovação financeira

(B) Nos casos de pagamento à vista. a liberação só ocorrerá após a confirmação do pagamento
Conforme disponibilidade

í:rede

A PresMed se isenta aa 'esponsaoilidade de movimentação logística dentro do estabelecimento do

cliente. O serviço de transporte contratado. seja 'nodalidade Clf ou FOB. garante somente a entrega
Door2Door (Porta a-Portal Caso o cliente necessite de movimentação interna do produto. deverá o
comprador assumir os custos e responsabilidade log ética por tais

Impostos:

Instalação:

Partida Técnica

Devoluções

Os prazos informados nesta proposta refletem a situação do nosso estuque no momento da emissão aa
cotação.

Por ocasião da colocação ao pedido. o prazo de entrega deverá ser confirmado. uma vez que este pode
sofrervariações

Garantia

o cliente devera cumprir as orientações contidas e obrigatórias. constantes no MANUAL DE INSTALAÇÃO E
OPERAÇÃO. conforme CERTIFICADO DE GARANTIA. que acompanha o produto

Infraestrutura
equipamentos. interligações mecânicas. elétricas e pneumáticas como: tubulações. válvulas. conexões
vedantes.cabos.fusíveisetc

C) cliente deverá garantir toda a infraestrutura mínima necessária. segundo as exigências contidas no
MANUAL Dt INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO. em conformidade as normas vigentes

PresMed Ind. e Com. de Compressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas. 20.897
Vila Aimeida - Sâo Paulo - SP

Enderêçó Postal
CEP:04795-100
Brasll

Telefone
(]1) 5548 4677 /5548 356]
;11) 5547-0]85

Site / email
.vww .p fesmed .ind .br

í) i É:s n"! e (l @'presmeci .i nd . 1] r

CNPj-MF / l.E.
71.964.134/0001-70
1]3.837.067.111 3 de 4
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respiro do compressor e elementos coalescentes)

SEASINFORMA ÇOES CONTIDASNESTA COTAÇÃO NÃO SAT\SFAZEREMA VOSSODEPARTAMENTO VECNico. SOLICITEA NOSSO DEPARTAMENTODE
RENDAS QUAISQUER 0U'IRAS QUEPOSSAM COMPLEMENTARES'fA EOU OUTRAS QUE 0SSENHORESJULGAREMIMPORTANTEPARA 0 BOM
ANDAMENTO DO PROCESSO DEA QUISIÇÃO.

Agradecemos a oportunidade de poder-lhe apresentar esta oferta

Att

Aiexandre Brita

Negoclos
alCE ndreí@lp:':3smed .Ind . br

PresMed Ind. e Com. de Comoressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas. 20,897
Vila Almeida - São Paulo - SP

Endereço Postal
CEP:04795-100
Brasil

Telefone

C1]) 554s 4677 / 5548 35ól
(11) 5547-0185

Site / email

lvww.presmed .irl d .br
}:jresned e'presmed .ind .b !"

CNPJ-MF / l.E
71.964.134/0001-70
113.837.067.11]
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Dadosdo Fornecedor:

CNPJ: 71 .964.1 34/0001 -70 1.E: 113.837.067.1 11

Av das Nações Unidas, 20.897 - Vila Almeida. CEP 04795-1 00.
São Paulo/SP - Brasil

Dados Bancários: MNCO ÕÕ B@$

Nota frã2&ã
condição de pagamento que fol negociada.
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COAM 25-T50 DG

CENTRAL GERADORA DE AR MEDICINAL
MODELO CGAM 25-T50 DG - LINHA STD

Central de AR COMPRIMIDO MEDICINAL marca PresMed.
automatizada, suprimentos
compressor(es) do tipo
com resfriador posterior, secador
independentes, comando elétrico
por diferencial de pressão demandada. todos os
seco/medicinal, são montados sobre .S7(ZDyestrutura

pronta para operar. bastando apenas conectar a rede elétrica e
as normas RDC50ANVISA / NBRI 21 88ABNT e suas atualizações e alterações

APRESENTAÇÃO

t.Hle"«-ll l W
MK'$M?%:'.' ãMÜ@#
Êgõ ã áüü àÜêàliÜãÉIÜ#

Ê

Imagem meramente explicativa para demonstração dos componentes

BENEFÍCIOS

Atendimento a Norma NBRI 21 88ABNT e Resolução RDC50ANVISA;

Sistema "PLUG AND PLAY" pronta para operar;

Compacto, menor área útil do mercado;

Compressores 1 00% isentos de óleo, fabricados no Brasil;
Projeto adequado ao clima tropical;

Risco Zero de contaminação por óleo;
Painel de comando micro processado, com alarme sonoro e visual

Sistema totalmente integrado evitando erros na instalação;
Equipamento robusto com baixíssimo nível de manutenção;
fácil instalação e operação;
Baixo nívelderuído;

Sistema totalmente sustentável, ecologicamente carreto.

pÁG. Ide6
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MEMORIAL TÉCNICO

COAM 25-T50 DG

DADOSTÉCNICOSDACENTRAL

Compressores(s) Operante(s)/ Quantidade
Tipo / Resfriamento
Vàzõój õõç:có PÇó$SQI

Suprimento Primário - vagão efetiva unitária

Suprimento Secundário = vazão efetiva unitária
Suprimento Primário + Secundário Tvaüo total
Pressão Máxima
Diferencial de Pressão Operacional"*
Potência Motora / Quantidade

Potência Motora / Operação

01 em serviço + 01 em espera

Pistão isento de óleo / Ar

45ms/h '- 75QI/rDiÕ

90m3/h - ISOg/min
dobar-]40ibs/po]z
4,5-7,0bar**
5,6kw - 7,5hp x 2 (] ] kw)
5,6kw - 7.5hp x ]
220/380V-3F-60Hz

5001itros / Vertical
Tensão Motora

Reservatório/ Volume/ Execução

ITENS QUE COMPOEM A CENTRAL

COMPRESSOR (02), do tipo alternativo de PISTAO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, anéis em PTFE
especialmente aditivados proporcionando excepcional vedação e baixo atrito, rolamentos
selados com graxa de alto desempenho, placa de válvula de admissão e compressão do tipo
palheta em aço inox de ampla passagem aerodinâmica, eãciente volante de 9 pás gerando
refrigeração suficiente, virabrequim balanceado eletronicamente, cabeçote do cilindro em
alumínio para melhor dissipação do calor, filtros de admissão com elemento $1trante de 7
micras, ] estágio de compressão, refrigeração a ar, 76dB(A)+/-3%, montado em base vertical

RESERVATÓRIO (01), execução vertical, PATA l Okg/cmz, PTH 1 5kg/cm2, construídos conforme norma ASSE,
secção Viil, Dív.l NRI 3 M. Trabalho, equipado com válvula de segurança /alívio de pressão e
dreno manual, acompanha certiâcado de teste hidrostático e certificado.

RESFRtADOR POSTERIOR (02), tipo trovador de calor/radiador ar x ar, remove até 70% do condensado.
por separador de condensado e purgador eletrõnico;

é composto

PURIFICADOR DE AR MEDICINAL (02), conjunto integrado composto por:
2(dois) separadores de condensado ciclónico e dreno automático eietrânico

temporizado,

- 6 (seis) filtros coaiescentes, tipo cartucho, carcaça em AL com dreno automático tipo
baia. graus de filtração, fino-pré, retenção de partículas e condensados Imícron,
eficiência D.O.P 99,99%, u]tra$no-pós, retenção de partículas e condensados O,O] mícron.
eficiência D.O.P 99,9999%, hidrocarbonetos-cação atiçado retenção de vapores e traços
de óleo 0,03mg/m3, eficiência D.O.P ] OOo%,

2(dois) secadores por adsorção, regeneração a frio, ponto de owalho -45,5"C Pressão
Atmosférica, painel de comando micro processado para inversão das colunas, válvulas
pneumáticas/soienoides para controle de fluxo e silenciador, totalmente em AL PATA
10bar
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MEMORIAL TÉCNICO

COAM 25-T50 DG

COMANDO ELÉTRICO (0] }, inteligente e automatizado,
acionamento e proteção geral dos COMPRESSOR(es),
que constituem cada unidade de suprimento
horímetro, botão emergência, botoeiras,
ENERGIZADO, SOBRECARGA, SUPRIMENTO PRIMÁRIO E
COMPRESSORA OPERANTE, SECADOR SECANDO E REGENERANDO

Intername.nte.é composto por driver soft starter, micro controlador (PLC), fusíveis de ação
ultrarrápida, disjuntores, bornes, conectores e fiações elétricas de interconexões, é provido
também de sistema de desligamento automático e alarme sonoro e visual para problemas
de operação com o sistema. seja por pane elétrica e ponto de orvalho fora da normal', sua
lógica executa:

1 ) sistema de inversão e alternância de parada automática a cada ciclo de operação;

2) entrada da unidade resewa põr pane elétrica, pressão, ponto de owalho fora da norma-,
alta demanda ou outros parâmetros.

3) funcionamento simultâneo dos dois ou mais suprimentos quando o consumo for maior que
a produção dolíder;

4) partida em cascata, proteção para o sistema elétrico, nunca permitindo a partida dos
suprimentos simultaneamente.

## QUANDO EQUIPADO COM MONITOR DE PONTO DE ORVALHO

SKIDTIPOGAIOLA (01 ), construído em vigas estruturais tipo U/L soldadas e aparafusadas, garantindo elevada
rigidez, para receber os componentes, compressores, tratamento/purificador de ar
medicinal e comando elétrico, bem como suas respectivas interconexões pneumáticas e
elétricas, painel frontal de instrumentos com 7(sete) manómetros de pressão em aço inox,
dupla escala. 0-10kg/cm2 / 0-1401bs/pol:, sendo l(um) de g 4" indicando a pressão do
reservatório, 2(dois) de a 2%" indicando a pressão dos compressores e 4(quatro) de a 2%
indicando a pressão dos secadores, cantoneiras em chapas de aço dobradas, proporcionam
o fechamento da gaiola em proteção dos componentes internos, em um projeto
harmonioso, compacto e funcional.

OUTROS COMPONENTES (02) pressostatos automáticos, sendo de comando e baixa pressão; (02) conjuntos de coxins
amortecedores de vibração para cada compressor-SKZD (O]) conjunto de amortecedor de
vibração do SKZnpiso; (02) válvulas de esfera descarga do ar comprimido-SKZD (O] ) válvula
de esfera reservatório-rede; (01 ) flexível para interligação da central ao reservatório em aço
inox
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OUTRos ACESSÓRIOS (SOLICITE MAioRES iNFOMAÇÕES TÉCNic8}jcowEnciAis)

$lçq99$;P$g@W#$@@@@©Êl%ii!
@

@
®

Conforme itens 4.8.8 e 4.8.1 ] da NBR 1 21 88/201 2 ABNT, se faz obrigatório o controle e
o monítoramento de forma contínua do ponto de orvalho, bem como o sistema de

monítoração deverá promover a mudança automática do fornecimento de ar
comprimido medicinal primário para o secundário, ou sistema adicional de

purificação, ou cilindros, em caso de falha por produto fora da pureza especificada.

' Módu o acústico para, a, central: INDOOR, 68db(A)+/-3% a 1,5metros, confeccionado em estrutura de chapas de aço pintadas
eletrostaticamente de fácil e amplo acesso, espuma acústica especial de alta densidade, auto extínguível (antichama), sistema de
ventilação e exaustão, instrumentos de controle dispostos no painel frontal, em um projeto harmonioso, compacto e funcional.

Módulo. acústico para o(s) compressor(e.s). 66db(A)+/-3% a 1,5metros, confeccionado em estrutura de chapas de aço
eletrostatica mente, espuma acústica especial de alta densidade, auto extinguível (antichama), sistema de ventilação e exausta;.

pintadas

e Módulo acústico OUTD00R(contra intempéries-container)

B Filtro catalisador molecular tipo cartucho para redução dos níveis de CO e C02

e Filtro bacteriológico tipo cartucho para eliminação de micro organismos até 0,0lmicron

8 Reservatórios de maior volume até 3000 litros

B Inversor de frequência com velocidade de operação variável

e IHM (INTERFACE HOMEM MÁQUINA) touch screen

. Monitoramento contínuo, através da instalação de sensores e transdutores, somados a um software supervisório que Ihe garantirá em
tempo real monitorar no local ou remotamente! dados tais como: pressão, temperatura, vazão, tensão,amperagem. ponto de orvalho,
período de troca de elementos filtrantes, anomalias entre outros parâmetros a definir;

Opcionalmente dispõe de telemetria móvel, utilizando-se de rede de comunicação sem fio de abrangência geográfica nacional
baixo custo de investimento e manutenção, gerando alarmes e informando de ocorrências em números de celulares programados.

com

pÁG. 4 de 6





NNK PresMed
www.presmed.IND.br

COAM 25-T50 DG

LAYOUTORIENTATIVO

DIMENSÕES GERAIS

A = ] 700 mm
B = ] 900 mm
C = 300 mm

D = a 600 mm

Peso total sistema = 1 ]60 kg
Peso 5XZ)unitário = 935 kg

Pesoreservatório= 225kg

Altura SKZD= 1800 mm
Altura reservatório = 2500 mm

IMPORTANTE

Em regiões onde naturalmente as temperaturas ultrapassam o valor máximo permitido contido no MANUAL DE OPERAÇÃO E
INSTALAÇÃO, e ou combinado a operação mais temperatura ambiente. ultrapasse os 38o C, se faz obrigatoriamente necessário a troca de
calor por efeito mecânico, exaustão e ventilação e em casos extremos refrigeração, pois altas temperaturas influenciam diretamente na
operaçãoequalidadedoargerado.

EXCLUSIVO SISTEMA ECONOMIZADOR DE ENERGIA

Permite que o sistema de tratamento do ar (resfriadores posteriores e os secadores por refrigeraçãom e ads
operem apenas quando os compressores estiverem ligados e comprimindo, proporcionando uma econom
energia elétrica em aproximadamente 30%, bem como significativo aumento na vida útil dos compressore
periféricos, uma vez não precisarem ser acionados desnecessariamente.

As convencíanais formas de montagem e automação dos sistemas de tratamento do ar (resftiadores e
geram consideráveis perdas financeiras ao longo da operação de uma Central de Ar Medicinal, devido ao
de energia e equipamento.
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COAM 2S-T50 DG

ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA DA IS0 8573.1 CLASS ZERO

A norma IS0 8573-1 foi criada em 1 991 estabelecendo cinco níveis de contaminação do ar comprimido por óleo. A classe 1 , que especifica
uma concentração de óleo menor ou igual a O,l mg/m3 a uma pressão de l bare a uma temperatura de20oC,ficou conhecida e '
amplamente utilizada como 'TECNICAMENTE ISENTA DE ÓLEO'.

A Classe Zero criada então para atender estes padrões que precisam ter em seu proce?se a total isenção de óleo, garantindo assim que
não exista contaminação por óleo de nenhum dos três diferentes tipos, AEROSSÓIS, LÍQuIDos E VAPORES. ' '

Assim sendo COMPRESSORES COM INJEÇÃO, BANHO DE ÓLEO 0U LUBRIFICADOS, mesmo utilizando filtros não atendem a Classe Zero
pois sempre deixará passar resíduos de óleo dos tipos visto acima;

/

Ao utilizar os compressores 1 00% isentos de óleo, se reduz imediatamente despesas das seguintes formas

l
Evitando recolocações periódicas e caras de filtros coalescentes que tendem a saturar para reter o óleo; (Os compressores
'lubrificados e híbridos' necessitam trocar 2 à 3 vezes mais elementos de filtros coalescentes. e quase 8 vezes mais para
filtros de carvão.) ' '

2. Troca de material/ carga dessecante,(secador por adsorção), por saturação ou contaminação, aumentando
consideravelmente â perda de carga do sistema, gerando maior consumo energético na fonte de geração (compressores),
entregandoumarcomprimidoforadopontodeorvalhoexigído. ' ' ; ''

3.
Riscos de paradas, perdas e diminuição da vida útil das ferramentas e ou equipamentos, em especial na área hospitalar,
RESPIRADORES/VENTILADORES, que são essenciais ao suporte a vida e a eficiência na recuperação do paciente, tendo alto
valor agregado na aquisição e manutenção.

4

5.

Cortando os custos para tlratar o condensando oleoso, com recursos humanos e local classificado para descarte de partes.
peças e principalmente óleo, em proteção ao MEIO AMBIENTE. ' '

Mão de obra periódica e imprescindível para verificação de níveis e troca de óleo, elementos separadores de ar x óleo
jcompressores), drenagem de condensados oleosos entre outros;

lubrificantes,
e AGRESSIVA, bem

aumentando exponencialmente as condições ideias de

CONCLUSÃO

Deve-se levar em conta ao aplicar compressores lubrificados
o risco eminente de contaminação, mesmo ao utiiimr
FALHA em alguns destes
formas possíveis,
pergunta, CORRER ALGUM RISCO,

outras tecnologias), como fonte de geração.
para a remoção do ó:eo e tratamento do ar, uma

inevitavelmente culminar na passagem de óleo nas três
na contaminação do processo e prejukos, cabendo a

RISCO ZERO?
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PROPOSTA COMERCIAL

Nr.

Data
253.20]0 20]9

Ol-out 19

PresMed
Empresa:
Cidade:
Contato:
E-mail:

Associação Hospitalar Vila Nova

Porto Alegre
Jeremias da Seiva

jeremias,sllva@hres.org.br

Hospital Restinga e Extremo Sul

Depto.
Fine:

RS

Compras
5] 3394 4720/9 8478-6756

Aquisição de central de vácuo clínico, com motobomba PALHETAS LUBRIFICADAS, ISENTAS DEÁGUA. padrão ANVISA E
RBNT. RESERVA TORIOHORIZONTALINTEGRADA.DUPLEX.50ms/h. 1.8hp.500L.

PrezadosSenhores

Desdejá agradecemos a oportunidade de pa'ticipar deste Importante processo comercial. onde apresentamos aqui nossa proposta
para a aquisição aos equipamentos e sistemas pretendidos: Nossa a missão objetivo gerar a melhor e mais eficiente solução para a
aplicação de seu processo produtivo

A PresMed desde 1993 entende para atender de forma única ao mercado hospitalar e industrial. projetando. fabricando, instalando
e gerando soluções comerciais. manutenção e pós vendas. que se encaixam perfeitamente a cada necessidade

As soluções Presmed. vão de encontro a busca incessante do perfeito equilíbrio da variável CUSTO x BENEFÍCIO. onde cada produto
equipamento. sistema serviço e consultoria tem como pilares de sustentação a nJODERNIDADE. DURABILIDADE. CONFIABILIDADE,
SEGURANÇA E SUTENTABILIDADE

Sobre SUSI EN HABILIDADE. nossos equipamentos e sistemas são na grande maioria ISENTOS DE ÓLEO e AGUA. nesse quesito lemos
orgulho de ser PIONEIROS e bem sucedidos na utilização e viabilidade ao negócio. onde entendemos que o respeito ao meio
ambiente e aos recursos naturais é de responsabilidade de todos. e por isso a PresMed desde 1 993 viabilizou a fabricação e
comercialização de centrais de ar comprimido medicinal e vácuo clínico. sem 8 utilização de ÓLEO E ÁGUA. exercltando a nossa

consciência ecológica, contribuindo para um futuro melhor do nosso planeta

Nossallnha de produtoseservlços

COMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO. PISTÃO E PARAFUSO:
COMPRESSORES LUBRIFICADOS. PISTÃO, PARAFUSO E PALHETA

TRATAMENTO) E PURIFICAÇÃO DO AR:
SECADORES POR REFRIGERAÇÃO E ADSORÇÃO:
FILTRO)S COALESCENTES E 13ACTERiOLÓGiCOS:

CENTRAIS DE AR CC)MPRiMl[)O MEDICINAL E INDUSTRIAL;
BOMBAS DE VÁCUO. PALHETA. LÓBULOS E PISTÃO

CENTRAIS DE VÁCUO CLÍNICO E INDUSTRIAL:

Acesse nossas mídias e conheça mais sobre a PresMed

o©o ®

PresMed Ind. e Com. de Compressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas. 20.897
Vila Almelda - São Paulo : SP

Endereço Postal
CEP:04795-100
Bíasil

Telefone

(11) 5548 4677 /5548 3561
(11) 5547 0185

Site / email
fvvv .píesííle(i.Ind.br

1) rüs n:cd ©} 1) rcsme(i .l n(l . b l

CNPJ-MF / l.E.
71.964.134/0001-70
113.837.067.111
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Apresentamos abaixo a melhor oferta para nossos produtos e/ou serviços. solicitados

A sua escolha por produtos da marca PresMed valoriza e qualifica o seu processo produtivo

0.5mbar-759mmhg. potência 1 .8hp-1 .35w-220/380V-3f-60hz res harlzontal 5001

execução DUPLEX.

Padrão ANV[SA(RDC50) e ABNT (NBR] 2] 88). suprimento primário e secundário

composto por rnotobornbas PALHETAS LUBRIFICADAS e ISENTAS Dt ÁGUA. filtros

de admissão e bacLeriológlcos com com sistemas BYPASS. painel de comando e reger

vaiório de vácuo. totalmente integrada e automatizada, em operação por diferencial

de pressão demandada. redundância de Todos os componentes quis estão montados

sobre reservatório horizontal. sistema PLUG AND PLAY. pron [a para operar, basían

cio apenas conectar a rede eiétrlca e carlalizada cle vácuo existente: é composta por

2 Motobombas palhetas lubrlficadas á óleo. 64dB(A) !/ 3%

2 Filtros de admissão. carcaça metálica. elemento papel 7mlcras

2 Fi[iros bacterlo[ógicos 0.0] m]cron e sistema de válvulas by país:

2 Vacuostatos. senão um de comando e um ãe baixa pressão

. ] Painel de comando elétrlco inEellgente e automaEizaao. PARTIDA DIRETA.

PLC/micro processado, composto por sinaleiros comutadores. horimeLros e botão

emergência. internamente por conEatores eletro mecânicos, reles térmicos. diqun

fores e bornes. sua lógica executa: A) alternada e Inversão dos suprimentos B) entra

da do suprimento reserva quando pane elétrica: mecânica ou INI parâmetros

C) funcionamento simultâneo dos(N) suprimentos aumentando a vazão. alarme se

noíose visuais;

[ Reservatório horizontal. vo1. 5001. normas ASMA e NR-] 3 MT. certificado teste hi

drostático e prontuárlo. painel frontal de instrumentos. com 3 manovacuõmetros

sendo l de 4" para reservatório e 2 de 2 1/2" para as motobomoas

l Conjunto de tubulações. Interconexões pneumáticas. elétricas válvulas esfera

retenção e segurança para a perfeita integração de todos os componentes

l Tubo flexível em pvc. 2.0 mEs: respectivas conexões e abraçadeiras

] Conjunto de coxins e pés niveladores antivibração

Outros acessórios disponíveis para este modelo, náo incluso. CONSULTE.

Módulo acustico para a cen trai. INDOOR. 52dBJA)+/ 3%;(versão SKID/verticall

Módulo acústico OUTD00R(contra intempéries containeirl

Partida eletrõnlca ern rampa SC)FT STARTER

INVERSOR DE FREQUÊNCIA. velocidâd© variável

IHM interface homem máquina (touca screen)

Monitoramento local e remoto:

Dimensões gerais C-2350 x L-800 x H-l S00mm x W-335kg
Maiores informações em MEMORIAL TÉCNICO que acompanha esta oferta

PresMed Ind. e Com. de Compressores e Bombas-Elrell

Endereço
Av: das Nações Unidas. 20.897
Vila Almelda - São Paulo - SP

Endereço Postal
CEP:04795-100

Bíasil

Telefone

j11) 5548-4677 /5548 35ól
(]1) 5547 0]85

Site / email
,vww .piesmed .Ind .br

píesmed©'presmed.ind.br

CNPJ-MF / l.E
71.964.134/0001-70
113.837.067.111 2 de 4
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VaiordolPI
Outros
[)esconsos

@

Condição de Pagamento: l30% pedido - 70% fat. 28/56/84/1 1 2ddi

(A) Todo pedido a ser fatu'ado. passara por aprovação financeira

(BI Nos casos de paga'mento à vista. a liberação se ocorrerá após a confirmação do pagamento
:Conforme disponibilidade

frete

A PresMed se isenta da responsaoilidade de movimentação loglsEica dentro do eslabelecirxaenEO do

jcliente O serviço de transporte contratado. seja modalidade CIF ou FOB. garante somente a entrega
Door2Door (Porta a Portal Caso o cliente necessite de movimentação interna do produto. deverá o

jcornprador assumir os custos e responsabilidade log slica por tais

Impostos:

Instalação INãotnctusa

Partida Técnica

YUW.

[)evoluções= IOevoiuções somente serão aceitas mediante aviso prévio li ããh àÜtÕiiilãêãÕlii nossa Gerência

C)s prazos Informados nesta proposta refletem a situação do nosso estuque no momento da emissão da
cotação.

Por ocasião aa colocação do pedido. o prazo de entrega deverá ser confirmado. uma vez que este pode
sofrer variações

Garantia

o cliente deverá cumprir as orientações contidas e obrigatórias. constantes no MANUAL DE INSTALAÇÃO E

OPERAÇÃC), conforme CERTIFICADO DE GARANTIA, que acompanha o produto

Infraestrutura
equipamentos. Interligações mecân ices. elétricas e pneumáticas como: tubulações. válvulas. conexões
vedantes.cabos.fusíveisetc

10 cliente devera garantir toda a infraestrutura m nina necessária. segundo as exigências contidas no
h4AF\ll iAI DE lblçTAI A('An F nPrpAÍ'Ãn pm rnnfnrmidnan nç nnr«)nç \finnntnç
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SEASINFORMAÇOESCONTIDAS NESTA COTAÇÃONÃO SATISFAZEREMA VOSSODEPARTAMENTO nCNICO. SOLICITA NODO DEPARTAMENTODE
RENDAS QUAISQUER 0U'FIAS QUEPOSSAM COMPLEMEN'fARESTA EOU OUTRAS QUE 0SSENHORESJULGAREMÍMPORTANTEPARA 0 BOM

ANDAMENTO DO PROCESSO DEA QUiSiÇÃO.

Agradecemos a oportunidade de poder-lhe apresentar esta oferta

Att

Alexandre Brita

Negoclos
alexandreÍ@íoí-üsr :{.Ind br
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MEMORIAL TÉCNICO

tGVC8351-50DHO

CENTRALGERADORADEVÁCUOCLÍNICO
MODELO CGVC 8351-50 DHO

Central de VÁCUO CLÍNICO, marca PresMed. execução DUPLEX, totalmente integrada e automatizada.
suprimento primário (l motobomba) em operação e suprimento secundário (l motobomba) em reserva,
motobomba(s} do tipo PALHETAS LUBRIFICADAS E ISENTAS DE ÁGUA, totalmente redundantes e
independentes, componentes montados sobre reservatório horizontal formando conjunto único, filtros de
admissão e bacteriológicos incorporados com válvulas BPIPH5S painel de comando elétrico com
PLC/microprocessado, em operação automática por diferencial de pressão demandada. sistema PZ(/6
,4A/D Pt.4 r pronta para operar. bastando apenas conectar a rede elétríca e canalizada de vácuo existente,
em atendimento as normas RDC50ANVISA / NBRI 21 88ABNT e suas atualizações e alterações.

APRESENTAÇÃO

[ ]
PresMed

'@ '@"' ; ;%;

Imagem meramente explicativa para demonaação dos componentes

BENEFÍCIOS

Sistema "PLUG AND PLAY", pronta para Operar;

Compacta, necessita de pouca área;

Motobombas resfriados a ar, lubrificadas e isentas de água;

Baixo consumo energético;

Consumo zero de água, sem risco de contaminação;

Sistema totalmente integrado evitando erros na instalação;

Equipamento robusto com baixo nível de manutenção;
Fácil instalação e operação;

Painel de comando micro processado, com alarme sonoro e visual
Baixo nívelde ruído;

Atendimento a Norma NBRI 21 88ABNT e Resolução RDC50ANVISA

Sistema totalmente sustentável, ecologicamente carreto.

pÁG. l de 4
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CARACTERÍSTICAS 'üCNICAS

Motobomba(s) Operante(s)/ Quantidade
Tipo / Resfriamento
Vazão põr Motobomba

Suprimento Primário {OI motobomba em operação)
Suprimento Secundário {OI motobQmba em resewa)

Sup. Primário + Secundário(02motobombas em operação)
Pressão Máxima de Vácuo

Diferencial de Pressão Operacional'-':
Potência Motora / Quantidade

Potência Motora / Operante
Tensão Motora

Reservatório/ Vol ume/ Execução

0] em serviço + O] em espera
Palhetas Lubri$cadas a óleo / Ar

50m3/h - 835Umin

100m3/h - 16701/mih
759mmhg - 29,5polhg
19-24polhg*"
1 ,35kw - ] ,8hp x 2 (2,7kw)
1 ,35kw - 1,8hp
220/380V-3F-60Hz

5001itros / Horizontal

ITENS QUE COMPOEM A CENTRAL

MOTOBOMBA(S) (02), do tipo rotativa de PALHETAS LUBRIFlcADAS A ÓLEO, ISENTAS DE ÁGUA, palhetas em
composto . especial. de celeron especialmente aditivados proporcionando 'excepcional
vedação. e baixo atrito, acionado por motor elétrico em acoplamento diretQ, trifásico. 60Hz-
220/380V, 4PÓlos, 1750RPM, FS 1.15, IP-55, isolamento classe F. TFVE. filtro admissão em
carcaça metálica e elemento filtrante 7micras.

RESERVATÓRIO (OI ), execução horizontal, PMTA l Okg/cmz, PTH 1 5kg/cm2, construídos conforme norma
ASME, secção Vlll, Div.l NRI 3 M. Trabalho, equipado com válvula de segurança /alívio de
pressão e dreno manual, acompanha certificado de teste hidrostático e certificado.

FILTROS BACTERIOLÓGICOS
(02), carcaça.em alumínio polido, elemento bpa cartucho, eficiência de 0,01 p na retenção de
micro-organismos: montados no reservatório em sistema by-pass com válvulas de retenção
e esfera, em atendimento as normas RDC50ANVISA, NBRI 21 88ABNT. '

COMANDO ELÉTRICO
(01 ), inteligente e.automatizado, MãllnãBãa, PLC/micro processado, para acionamento
e proteção geral das MOTOBOMBAS(S) e demais componentes que constituem cada
unidade de suprimento primário e secundária, é equipado com horímetro, botão
emergência. botoeiras, sinaleiros luminosos para aviso de PAINEL ENERGIZADO.
SOBRECARGA, SUPRIMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO OPERANTE, MOTOBOMBA OPÊÉAúfÉ
OU SOBRECARGA,

Internamente é composto por contatores eletromecânicos, revés térmicos, micro controlador
(PLC),, disjuntores, bornes, conectores e fiações elétricas de interconexões, é provido
também de sistema de desligamento automático e alarme sonoro e visual para problemas
de operação com o sistema, seja por pane elétrica ou outros parâmetros, sua lógica executa:

1 ) sistema de inversão e alternância de parada automática a cada ciclo de operação;

2) entrada da unidade reserva pâr pane elétrica. pressão, alta demanda ou outros parâmetros.

3) funcionamento simultâneo dos dois ou mais suprimentos quando o consumo for maior que a
produção dolíder;

4) partida em cascata. proteção para o sistema elétrico, nunca permitindo a partida dos
suprimentos simultaneamente.

pÁG. 2de4
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MEMORIAL TÉCNICO

CGVeB35Í:56DHÕ

OUTROS COMPONENTES 102) vacuostatos automáticos, de comando e baixa pressão; 3(três) vacuõmetros em aço inox
e dupla escala, 0-30polhg e 0-750mmhg, sendo l(um) de g 4" indicando a pressão do
reservatório, 2(dois) de ® 2b" indicando a pressão de cada motobomba; (01) tubo de
ligação/coletor de descarga das motobombas; (02} válvulas de retenção e esfera para cada
motobomba; (02) conjuntos de coxins amortecedores de vibração para cada motobomba-
reservatório; (01) conjunto de amortecedor de vibração do reservatório-piso; (01 ) válvula de
esfera reservatório-rede; (0] ) tubo flexível para interligação da central ao reservatório.
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CGVCB35Í:5ÕDHÕ

OUTROS ACESSÓRIOS

'.Módulo acústico para e central, INDOOR, 56db(A)+/-3% a 1,5mts, .con.leccionado em estrutura de chapas de aço pintadas
eletrostaticamente de fácil e amplo acesso, espuma acústica especial de alta densidade, auto extinguível (anüchama), sistema de
ventilação e exaustão, instrumentos de controle dispostos no painelfrontal, em um projeto harmonioso, compacto e funcional.

e Módulo acústico OUTD00R (contra intempéries-container)

B Reservatório de maior volume até 2000 litros

e Partida eletrõnica em rampa SOFT S'fARTER

. INVERSOR DE FREQUÊNCIA. com velocidade de operação variável;

. IHM(INTERFACE HOMEM MÁQUINA) touch screen

:.y?:!?'T.:Ttl? I'lc?l at'a"és d' j"taj'çã.o de se«ores e tra«dutore', somados a um poder''o software supevisório que Ihe gare«tira
em tempo real monitorar no local dados tais como: pressão, temperatura, vazão, tensão, amperagem, período de troca de elementos
filtrantes,anomaliasentreoutros parâmetrosa definir. ' ' ' ''

LAYOUTORIENTATIVO

DIMENSÕES GERAIS

A= 800 mm
B= 2700 mm
H= 1600 mm

Peso total sistema = 335 kg

IMPORTANTE

Em regiões onde naturalmente as temperaturas ultrapassam o valor máximo permitido contido no MANUAL DE OPERAÇÃO E
tNSTALAÇAO. e o« combi"d' ' 'p'''çã' mais temp.rat«ra ambie«te, ultrapasse .s 38' C, 'e faz ob'igat.ãl;ÜÃI.'l.;=:lã,io a troca de
calor por efeito.mecânico, exaustão e ventilação e em casas extremos refrigeração, pois altas temperaturas influenciam diretamente na
operaçãoequalidade doargerado.
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