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Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saüde

Termo de Referência

1. OBJETO

Materiais e equipamentos de uso médico e hospitalar para viabilizar

combate à pandemia causada pelo Coronavlrus, conforme relaçâo constante do ANEXO l.

2. JUSTIFICATIVA

Em 11 de março de2O2O, devido ao aumento na disseminaçâo global do novo

Coronavirus (SARS-CoY-Z\, foi decretada Pandemia de COVID-19 pela Organizaçâo Mundial

da Saüde (OMS).

A Lei ne L3.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispôe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saüde püblica de importância internacional decorrente do

Coronavirus, na qual fica dispensada a licitaçâo para aquisiçâo de bens, serviços e insumos

de saüde destinados ao enfrentamento da emergência e ressalta a temporalidade das

medidas emergenciais.

Em razâo da situaçâo, foi declarada por meio da Portaria ne 188, de 3 de

fevereiro de 2O2O do Ministério da Saüde, a Emergência em Saüde Püblica de lmportância

Nacional (ESPIN).

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em L9 de março de 202Q, editou

o Decreto ns 15.936 que declara situaçâo de emergência em razào da pandemia por
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Doenças lnfecciosas virais - COVID 19, omplia as medidos de prevençdo a serem odotodos no

territôrio sul-moto-grossense, e dd outros providêncios.

O Municlpio de Campo Grande editou Decreto Municipal no- t4.!89/2O2O e

posteriores alteraçôes, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saüde püblica de importância internacional decorrente do Novo Coronavlrus COVID-19.

Assim, considerando a superlotaçâo das unidades, a confirmaçâo dos

primeiros casos em Campo Grande - MS e a existência de muitos casos investigados, foi

elaborado o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença pelo Coronavfrus

2019 (COVID-19), atribuindo à Secretaria Municipal de Saüde a gestâo dos insumos nesta

Capital, devendo esta tomar providências para evitar o desabastecimento de produtos no

Municipio de Campo Grande necessârios ao enfrentamento da doença.

A medida mais célere para evitar o desabastecimento de materiais,

equipamentos e insumos para érea da saüde, e como isso também evitar que a populaçâo

fique desasistida neste momento, é a realizaçâo de contrataçôes e aquisiçôes por meio de

dispensa de licitaçâo prevista na Lei ns L3.979/2O2O, que é especffica para aquisiçâo de

bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saüde püblica de importância internacional decorrente do coronavirus.

Tal medida é de suma importância para manter os atendimentos à populaçâo,

bem como proteger os servidores diretamente envolvidos, uma vez que existe um aumento

exponencial da utilizaçâo dos insumos, justificados pelo crescimento da demanda dos

serviços de saüde, devido a pandemia de coronavlrus.

3. ESPECIFICAçÔES TÉCNICAS E qUANTITATIVOS

As especificaçôes e quantitativos, com as respectivas justificativas,

encontram-se no AN EXOI.
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4. CLASSTFTCAçÂO DOS BENS COMUNS

Os bens objeto da presente contrataçâo sâo classificados como comuns, pois

os padrôes de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos, por meio de

especificaçôes usuais no mercado.

s. cRlTÉRro DE AVALTAçÂO DAS PROPOSTAS

5.1. Da Proposta

5.1.1. Os preços propostos deverâo incluir todas as despesas relativas a

seguros, taxas, impostos ou quaisquer outras que incidam sobre o material, bem como o

custo do transporte até o local de entrega.

5.L.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da

proposta ou incorretamente cotados, serâo considerados como inclusos nos preços, nâo

sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo prestar os

serviços sem ônus adicionais.

5.1.3. A proposta de preço deve informar a validade, que nâo poderâ ser

inferior a 60 (sessenta) dias.

5.2.Critério da Proposta

5.2.1. O critério adotado para seleçâo da proposta mais vantajosa à

administraçâo serâ o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, quando forem alcançadas as

cotaçôes por meio de pesquisa de preços.

5.2.2. Serâ permitida a proposta parcial de cada item conforme a capacidade

do fornecedor.
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5.2.2.L Caso vérios fornecedores apresentem propostas com quan titativo ,r:t.

menor do que o previsto pela Administraçâo e nâo haja acordo quanto ao balizamento dos''-

preços, seré permitida a contrataçâo com preços diversos, tendo em vista a escassez de

alguns itens no mercado brasileiro.

6. PRAZO, LOCAL E CONDTçÔES DE ENTREGA

6.1. O(s) material(is) seré(âo) entregue(s) de acordo com as especificaçôes

deste Termo de Referência nas seguintes condiçôes:

a) Em entrega ünica ou conforme cronograma em anexo, sendo a primeira

entrega de forma imediata. No caso de forncedor que nâo tenha os materiais para entrega

imediata, serâ acordado prazo suficiente para o atendimento da demanda, que constarâ de

sua proposta, tendo como limite o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho;

b) Os produtos deverâo ser entregues Almoxarifado Central, situado à Rua

Antonio Rufino de Souza ne 50 - Jardim Paradiso, Campo Grande -MS CEP:791.L7-009, fone:

(6712020 - L825, no horârio de 7:30 às L0:30 e de L3:30 às L6:30 horas de segunda à sexta

feira, exceto feriados. Anterior a entrega informar a GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E

ABASTECIMENTO a data e o horério da entrega, fone (67) 2O2O - L825.

7. REQUTSTTOS DE ACE|TABTLTDADE/RECEBTMENTO DOS BENS OU SERVTçOS

7.L. O(s) material(is) deverâ(âo) ser entregue(s) acondicionado(s)

embalagem pr6pria contendo as quantidades indicadas.

7.2. O(s) material(is) serâ(âo) recebido(s) provisoriamente para efeito de

posterior verificaçâo de sua conformidade com as especificaçôes constantes neste Termo de

Referência.
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7.3. A verificaçâo de conformidade das especificaçôes do(s)

ocorreré(âo) no prazo de até 05 (cinco) dias üteis, contados a partir do

provis6rio.
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7.4. Admitida a conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is)

serâ(âo) recebido(s) definitivamente, mediante atesto na Nota Fiscal/Fatura, com a

consequente aceitaçâo do(s) objeto(s).

7.5. Nâo admitida a conformidade quantitativa e/ou qualitativa, o(s)

fornecedor(es) serâ(âo) notificado(s) para efetuar a troca do(s) objeto(s) no prazo de até 05

(cinco) dias corridos, a contar da comprovaçâo de recebimento da notificaçâo, sob pena de

aplicaçâo de penalidade.

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto descrito neste

Termo de Referência, serâ efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30

(trinta) dias, contados do atesto da nota fiscal pelo setor competente, ap6s a apresentaçâo

da respectiva documentaçâo fiscal e trabalhista, conforme dispôe o art. 40, inciso XlV, allnea

a, combinado com o art.73, inciso l, allnea b, da Lei n.8.666/1993 e alteraçôes.

8.2. No ato da entrega da nota fiscal a Contratada deverâ apresentar as

seguintes certidôes: Certidâo de Regularidade com a Fazenda Municipal, Certidâo de

Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidâo de Regularidade com a Fazenda Federal,

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas,

todas dentro do prazo de validade em relaçâo à data de emissâo da Nota Fiscal.

8.3. Havendo erro na emissâo da nota fiscal, esta serâ devolvida para que a

Contratada tome as medidas necessérias, passando o prazo para pagamento a ser contado I
da data de sua reapresentaçâo. -?'
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8.4. No valor estabelecido presumem-se inclusos todos os tributos e, ou

encargos sociais.

8.5. O CNPJ constante da nota fiscal deverâ ser o mesmo indicado na Nota de

Empenho.

9. GARANTIA OU VALIDADE DO BEM

9.1. Conforme o caso, serâ apresentado o prazo de GARANTIA dos materiais

nos termos do ANEXO l, sendo o termo inicial a data de entrega. Considera-se o prazo legal

de garantia quando nâo constar expressamente prazo diverso.
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9.1.1. Caso um dos materiais

este deverâ ser trocado por um novo

recebimento de notificaçâo.

apresente defeito durante o periodo de garantia,

em até 05 (cinco) dias corridos a contar do

9.2. Conforme o caso, todos os produtos a serem fornecidos pelas empresas

conterâo, por ocasiâo de sua efetiva entrega, prazo de VALIDADE nâo inferior à 75%

(setenta e cinco por cento) de sua validade total, contado da data de sua fabricaçâo.

9.2.7. À critério da administraçâo, e ap6s consulta e parecer favorâvel do

setor responsâvel e apresentaçâo de CARTA DE TROCA, poderâo ser aceitos produtos que

tiverem ultrapassado a75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade, desde que

tais produtos sejam para utilizaçâo imediata e nâo tenham qualquer risco de vencimento

antes de sua utilizaçâo.

10. EXrGÊNCTAS

10.1. Nâo seré admitida a subcontrataçâo para oferta dos itens descritos

neste Termo de Referência.
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10.2. Deverâo ser apresentados os documentos abaixo relacionados:

L0.2.7. Comprovante de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

(CNPJ) em plena validade, com QSA;

L0.2.2. Certidâo Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e

à Divida Ativa da Uniâo;

LO.2.3. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

70.2.4. Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

70.2.5. Certidâo Negativa de Débitos Municipais ou CNDG acompanhada da

guia DAM paga;

L0.2.6. Certidâo Negativa de Débitos Estadual;

LO.2.7. Certidâo Estadual de Falência, Concordata, Recuperaçâo Judicial e

Extrajudicial, em plena validade.

10.3. Alvarâ Sanitârio (ou licença Sanitâria) da empresa, expedido pela

Vigilância Sanitâria Estadual ou Municipal onde estâ estabelecida a empresa;

10.4. Certificado de Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitéria (ANVISA) ou a respectiva publicaçâo em DOU. Nâo serâo aceitos

protocolos de solicitaçâo de registro de produtos.

10.4.1. Quando os produtos forem pass[veis de lsençâo

empresa deverâ apresentar os documentos que comprovem tal isençâo,

julgada sua aceitabilidade.

de Registro, a

para que seja
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11. FTSCALtZAçÂOl ACOMpANHAMENTO DA EXECUçÂO

11.1. A fiscalizaçâo do objeto da presente contrataçâo serâ exercida por

servidor(es) designado(s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/L993,

anotando em registro prôprio todas as ocorrências relacionadas com a execuçâo e

determinando o que for necessârio à regularizaçâo de falhas ou defeitos observados.

12.OBRrGAçÔeS Oa CONTRATADA

12.1. Entregar os produtos nas condiçôes estabelecidas e atender todos os

pedidos de contrataçâo durante a vigência contratual, independentemente da quantidade

do pedido ou de valor mlnimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na

proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais

estabelecidos pelo Ôrgâo Contratante.

12.2. Manter, durante a vigência contratual, a compatibilidade de todas as

obrigaçôes assumidas e as condiçôes de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas.

12.3. Substituir os materiais recusados pelo ôrgâo ou entidade, sem qualquer

ônus para a Administraçâo Püblica, no prazo mâximo previsto no item 7.5. deste Termo de

Referência, independentemente da aplicaçâo das penalidades cabiveis.

L2.4. Receber os respectivos pagamentos nas condiçôes pactuadas.

L2.5. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com

embalagem, transporte, taxas de frete, taxas de seguro, tributos, encargos trabalhistas,

previdenciérios e demais despesas envolvidas na entrega.

13. OBRTGAçÔES DA CONTRATANTE

L3.1. Fiscalizar e acompanhar a execuçâo do objeto contratual.

'\t
*)

/')
/t

«'

o\8
\ /t,,{



83?769-20?t-72
r]-

0
relacionada ,o^ Ç13.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência

entrega dos objetos ofertados.

13.3. Providenciar os pagamentos à Contratada, à

Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo setor competente.

vista das Notas

13.4. Responder no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a solicitaçâo de

dilaçâo do prazo de entrega.

13.5. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condiçôes

necessârias ao pleno cumprimento das obrigaçôes, consoante estabelece a Lei n.

8.6661t993.

13.5. Comunicar por escrito

material(is), apontando as razôes, quando for

termos contratuais.

14.SANçÔES

à Contratada o nâo recebimento do(s)

o caso, da(s) sua(s) nâo adequaçâo(ôes) aos

14.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento na entrega do

bem sâo as previstas na Lei n. !0.52012002 para a modalidade Pregâo e na Lei n. 8.665/1993

para as demais modalidades e contrataçôes diretas.

ls. DOTAçÂO OnçerUENTÂRrA SESAU

15.1. A dotaçâo orçamentâria para viabilizar a contrataçâo estâ prevista no

ANEXO il.

16. DTSPOSTçÔES FTNATS
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16.1. O prazo para assinatura do contrato ou recebimento da nota de 'l1(T
empenho seré de 05 (cinco) dias üteis a contar da regular convocaçâo pela Administraçâo v

Püblica.

16.2. Todas as comunicaçôes da Contratante à Contratada, ou vice-versa,

serâo efetuadas por escrito e sô produzirâo seus efeitos, convenientemente numeradas, em

duas vias, uma das quais ficarâ em poder do emitente depois de visada pelo destinatârio.

Campo Grande-MS,08 de abrilde 2020.
I
lt.rnoJ,Âlb

Elaborpdo pbr

Marciana da Silva Soares

Enfermeira do Trabalho

Apr

Galdino de Quéiroz Pinto

Gerente da Gerência de Gestâo de Compras e Licitaçâo

Vi ves Correa

Superintendente da dência De Economia q.m Saüde

Atestado por

José Mauro Pinto d*4q

Secretério Municipal de Saüde

10



03?769_20l(0-??

,. ,ryry
n!%

i"@':qd;,;ar

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saüde

ANEXO I

1. OBJETO

Aquisiçâo de materiais e equipamentos de uso médico e hospitalar para

viabilizar o combate à pandemia causada pelo Coronavirus: Protetor Facial, ôculos de ampla

visâo, avental descartâvel manga longa, Fita Coordone, Filtro hospitalar, vâlvula exalat6ria

de respirador Leinstung Luft 3,Circuito para respirador leinstung Luft 3,mâscara de alta

concentraçâo,sonda de aspiraçâo sistema fechado, saco de mortuério e Swab Rayon.

2. JUSTIFICATIVA

A presente aquisiçâo/contrataçâo faz parte das medidas de proteçâo para o

enfrentamento da emergência de saüde püblica de importância internacional decorrente do

coronavirus (COVI D-19).

Visa a atender demanda urgente, imprevisfvel, decorrente da declaraçâo da

Organizaçâo Mundial da Saüde (OMS) da pandemia do COVID-19, em virtude da répida

difusâo do vlrus por vérios paises.

Acrescenta-se, ainda, que a presente aquisiçâo esté amparada pelo disposto

na Lei Federal ns t3.979, de 6 de fevereiro de2020, alterada pela Medida Provis6ria ne 926,

de 20 de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o

estado de calamidade püblica em virtude da pandemia causada pelo novo coronavirus.

A aquisiçâo de materiais e equipamentos de uso médico e hospitalar ocorreré

por meio de dispensa de licitaçâo, prevista no art. 40, da Lei Federal ns L3.979/2020, em

virtude da situaçâo emergencial.

Desta forma, passa-se à justificativa quanto à necessidade de cadqitem, bem

11
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vcomo dos quantitativos:
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Para o item protetor facial, equipamento de proteçâo induvidual (EPl), o

quantitativo visa ao atendimento de 2.675 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos

de enfermagem e auxiliar de enfermagem, efetivo na SESAU até a presente data, com

estimativa de nomeaçâo e contrataçâo temporâria totalizando 250 servidores, totalizando

2865 servidores.

Além disso, cumpre esclarecer que os atendimentos odontol6gicos continuam

sendo prestados em algumas unidades de urgência e emergência: Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) Coronel Antonino, UPA Jardim Leblon, UPA Vila Almeida, UPA

Universitério, bem como os atendimentos de urgência odontolôgica continuam sendo

prestados nas unidades da Atençâo Priméria em Saüde (APS). Para referidos atendimentos

sâo 520 profissionais, sendo 273 cirurgiôes dentistas, 233 auxiliares em saüde bucal e 14

técnicos em saüde bucal.

Desta forma, verifica-se que sâo 3385 profissionais de saüde que necessitam

do protetor facial para o exercicio de suas funçôes, restando justificado o quantitativo.

Para o item ôculos ampla visâo, equipamento de proteçâo individual (EPl), o

quantitativo visa ao atendimento de 2615 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos

de enfermagem e auxiliar de enfermagem, efetivo na SESAU até a presente data, com

estimativa de nomeaçâo e contrataçâo temporâria totalizando 250 servidores, totalizando

2865 servidores a serem atendidos.

Para o item avental descartâvel, equipamento de proteçâo individual (EPl), o

quantitativo visa à prevençâo dos servidores nos atendimentos diretos aos pacientes, sendo

muitas vezes um por procedimento (aspiraçâo, entubaçâo), com grande necessidade de

descarte. Assim, nâo é posslvel a quantificaçâo exata necesséria.

l1

Nesse sentido, para a obtençâo do

previsto na ata de registro de preços ns 135/2019.

quantitativo optou-se

Ressalte-se que a Ata

por utilizar o

de Registro de
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Preços ns735/20l9, oriunda do pregâo eletrônico nsL29/2079, processo administrativo

ne6L678l20L9-89, teve seu saldo exaurido em virtude da necessidade de prevençâo dos

servidores nos atendimentos diretos aos pacientes a partir do momento que foi decretado

situaçâo de emergencia da Pandemia do Covid -19 em Campo Grande -MS, com

consequente aumento do consumo.

Desta forma, solicita-se o quantitativo estimado para 06 meses de consumo

dentro da normalidade no procedimento licitatôrio supramencionado, ou seja, 22.984

pacotes com 10 unidades.

Para o item fita cordone, material necessario para fixaçâo das sondas

endotraqueal em pacientes com necessidade de intervençôes respirat6rias, o quantitativo

considerou o nümero da habitantes, ou seja, 1.250.000 pessoas na microrregiâo de Campo

Grande, e que 60% da populaçâo seré contaminada pelo Virus Covid -19, sendo 80% casos

leves, 20% intermediârios e 5% necessitarâo de intervençâo de vias aéreas, atingindo este

ültimo o total de 5000 pessoas.

Assim, estima-se que em média é utilizado lmetro de cordone por paciente,

sâo necessérios 6.000 metros, o que perfaz o total de 120 rolos com 50 metros.

Para o item filtro hospitalar hé de se considerar um por paciente para

intervençâo com usonos ventiladores mecânicos. Se a estimativa é de 6.000 pacientes que

necessitarâo de intervençôes de vias aéreas, conforme apresentado no item anterior, resta

justificado o quantitativo de 6000 filtros hospitalares.

Justifica-se a aquisiçâo da vâlvula exalat6ria e circuito para ventilador

(compôem 01 kit para funcionamento) por serem materiais acessôrios consumiveis (se

consomem pelo prôprio uso), necessérios ao funcionamento dos respiradores, recurso

indispensâvel no periodo da pandemia.
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Sabe-se que sâo necessérias 3 vâlvulas e 3 circuitos para cada respirador, ou A
/' .t

seja, um em utilizaçâo, outro para pronto uso e outro em esterilizaçâo. Além disso , mesmo l,r,

se o paciente nâo recebe alta ou é transferido para o hospital as vâlvulas e circuitos devem

ser trocados a cada 24 horas.

Contabilizam-se 30 respiradores da marca Leinstung Luft 3 instalados nas

UPAS e CRS, com os seguintes nümeros de série: SNG15056, SNG15053, SNK15016,

sNG15055, SNK15022, SNK15017, SNF18128,SNF18120, H18049, SNk15023, SNk150025,

sNF18088, SNG15053, SNF18128, SNG15054, SN3191, SNH18043, SNF18109, SN618005,

sNF18078, SN18004, SNH18036, SNF18130, SNH18045, SNH18039, SNH18044,

SN2823,SNG15054, SNG15055, SNK15017.Ocorre que dos 30 respiradores, 1.5 unidades

estâo funcionando com vélvulas e circuitos ainda passiveis de utilizaçâo e os outros 15

respiradores sem funcionamento por total desgaste da vâlvula exalat6riae circuitos em

virtude do uso (esterilizaçôes).

Assim, existem em uso 45 vâlvulas e 45 circuitos em utilizaçâo e sâo

necessârias mais 45 vélvulas e 45 circuitos para o integral funcionamento dos respiradores.

Porém, é prudente que seja prevista a margem de segurança de 15 unidades para cada item,

para o caso de desgaste dos itens que jâ estâo sendo utilizados.

Desta forma, solicita-se a quantidade de 60 circuitos completos e 60 vélvulas

exalatôrias do respirador Leinstung Luft 3 para substituiçâo.

Sistema fechado de aspiraçâo: A utilizaçâo se dâ por paciente que necessita

de intervençâo respiratôria. Assim, com a estimativa de 6.000 pacientes, conforme jé

justificado acima, e como nâo possulmos uma estimativa de quantas crianças necessitarâo

de intervençâo respirat6ria, uma vez que considerando noticiérios e informaçôes de outros

paises, adultos com morbidades e idosos sâo o maior nümero de pacientes que necessitam

de intervençôes respirat6rias, optou-se por solicitar 5.000 sistemas fechados calibre L4

t4

N

(adulto) e 1.000 sistemas fechados calibre 8 (infantil).

ÿ
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Mâscara de alta concentraçâo é utilizada para procedimentos de

oxigenoterapia como opçâo de tratamento terapêutico em substituiçâo à méscara de

venturi, pelo menor potencial de aerossolizaçâo e eliminaçâo de goticulasas sociado com o

beneflcio estabelecido no tratamento de falência respirat6ria hipoxêmica. Os estudos

Publicados de COVID-19 evidenciam que a nebulizaçâo de qualquer tipo gera inümeros

aeross6is, sendo que a méscara nâo reinalante ou de alto fluxo possui vélvula que reduz em

muito a disseminaçâo no ar. Jâ a méscara de venturi utilizada na rede hoje, possui duas

aberturas laterais, além de outros oriffcios que propagam incontéveis aeross6is com

potencial contaminante aos profissionais.

O quantitativo de mâscaras de alta concentraçâo adulto foi calculado através

da estimativa de procedimentos de oxigenoterapia a serem realizados nas unidades de

saüde da SESAU, nâo sendo possivel a exatidâo no nümero apresentado pelo grande nümero

de procedimentos e inviabilidade de mensuraçâo. Além disso, é necesséria a substituiçâo das

méscaras de venturi, conforme jé exposto. Desta forma, solicita-se a quantidade de 100

méscaras de alta concentraçâo adulto, sendo L0 para cada unidade de urgência.

O quantitativo de méscaras de alta concentraçâo infantil foi calculado através

da estimativa de procedimentos de oxigenoterapia a serem realizados nas unidades de

saüde da SESAU, nâo sendo poss[vel a exatidâo no nümero apresentado pelo grande nümero

de procedimentos e inviabilidade de mensuraçâo. Além disso, é necessâria a substituiçâo das

mâscaras de venturi, conforme jâ exposto. Desta forma, solicita-se a quantidade de 100

méscaras de alta concentraçâo infantil, sendo 10 para cada unidade de urgência.

O saco para coleta de cadâver é indispensâvel para o serviço

acondicionamento de corpos devltimas do COVID -19, evitando assim a disseminaçâo

v[rus.

O quantitativo estimado e

possibilidade de levantamento exato de

SVO, 1000 para as unidades 24 horas da

19,
/
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de

do

de 4000 unidades de

mortos. Serâo distribui

REMUS e 1200 para o

sacos de mortuârio, sem

das 1800 unidades para o

SAMU, para utillgaçâo nos
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atendimentos de 6bitos em domicilio que se enquadrem

pelo Samu conforme seus protocolos.
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O espaçador de asma ou câmara expansora é um dispositivo complementar

usado para facilitar a administraçâo de medicamentos através de inaladores dosimetrados.

O espaçador acrescenta espaço na forma de uma câmara entre o inalador e a boca do

paciente, permitindo ao paciente inalar a medicaçâo respirando lentamente.

Os estudos publicados de COVID-19 evidenciam que a nebulizaçâo de

qualquer tipo gera inümeros aeross6is, sendo que a inaloterapia é potencial propagador de

tais aeross6is e as mâscaras de inalaçâo possuem aberturas laterais, além de outros oriflcios

que propagam com maior intensidade aeross6is com potencial contaminante aos

profissionais.

A inalaçâo feita hoje com inaladores nas unidades de urgência espalha

goticulas, aerossôis pelo ar e por isso pode ser propagadora do virus. Nesse sentido, os

espaçadores sâo uma alternativa para a inalaçâo realizada nas unidades de urgência.

Desta forma, verificando-se que este item nâo é utilizado atualmente nas 10

unidades de saüde 24 horas (6UPAS + 4CRS), nâo tendo como mensurar com exatidâo o

quantitativo, estima-se a quantidade razoâvel de 300 espaçadores a serem utilizados

juntamente com os 30 kits inalaçâo disponlveis em cada unidade de saüde 24horas da Rede

Municipal de Saüde.

O item swab de Rayon é utilizado para realizar a coleta de naso e orofaringe

dos pacientes suspeitos de terem contraido doenças como sarampo, sindrome respiratôria

aguda grave (influenza e COVID-19) e sindrome gripal. É, portanto, destinado a coletar

amostras clinicas para realizaçâo de exames microbiolôgicos, garantin

confiâvel dos espécimes biolôgicos.

do amostrag

1

\l*=J 1,
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Com a pandemia e necessidade de obtençâo de diagn6stico para o COVID-1{

os testes estâo sendo disponibilizados pelo Ministério da Saüde, de acordo com a

necessidadede cada Municipio e, ainda, de acordo com a quantidade em estoque, para a

realizaçâo de exames em profissionais de saüde e da segurança püblica, além do

atendimento à populaçâo. Assim, para a realizaçâo de referidos testes é necessârio o item

swab de rayon.

Desta forma, como sâo utilizados 03 swab de rayon em cada coleta (0L narina

D, 0L narina e e 0L boca), estima-se o quantitativo de 60 mil unidades paraa realizaçâo do

total de 20 mil testes, que serâo utilizados conforme o nümero de testes encaminhados

pelo Ministério da Saüde e de acordo com o nümero de infectados. Nâo é possivel prever

exatamente o nümero de testes a serem realizados e consequente a quantidade de swab de

rayon necessâria, sendo certo que o nümero pretendido é estimativo, cabendo a realizaçâo

de futuras novas aquisiçôes, se necessârio. Esclareça-se, por fim, que o swab de rayon é

utilizado nos testes de laborat6rio que é diferente do teste râpido que colhe amostra de

sangue.

3. ESPECIFICAçÔES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

Itens

Lote Item Côdigo Descriçâo
Un.

Aquisiçâo
Qtd. Periodo

LOTE

001
1 7608

Protetor - Tipo: facial de segurança; Uso:
proteçâo dos olhos e face contra impactos de
particulas volantes; Material: visor em
policarbonato com pelicula protetora, coroa e
carneira em pléstico; Visor: transparente incolor,
articulado, com espessura minima de 2,8 mm;
Medidas minimas: 190 x 200 (L x A); Dados
complementares: visor preso a coroa por
dispositivo metâlico e suspensâo plâstica
regulâvel.

1 - Unidade 3.385
05

meses

Lote
002

t 6943

Ôculos - Tipo: ampla visâo; Uso: proteçâo contra
partlculas volantes multidirecionais; Material da
lente: policarbonato incolor; Requisitos: armaçâo
em material PVC flexivel, regulagem por elâstico,
sistema de ventilaçâo indireta através de no
mlnimo 4 vâlvulas; Dados complementares:
informaçôes complementares ao Termo de
Referência.

1 - Unidade 2.86s
06

meses

Lote
003

1 3344
Avental - Tipo: descartâvel; Material: tecido nâo
tecido (TNT); Manga: longa; Gramatura: 30 g/m2;

Pct-10-
Und

22.984
05

meses

L7
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\
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Altura: minima de 120 cm; Punho: com elâstico;
Ajustes: tiras ou fitas na altura do pescoço e na

cintura; Requisito da embalagem: identificaçâo
do fabricante, lote, validade e Registro Anvisa.

Lote
004

1 t6789

Fita - Tipo: cordone; Material: 100% algodâo;
Medida: 10 mm x 50 m; Requisito da embalagem:
contendo dados de identificaçâo, procedência e
nümero de lote.

Rolo - 50 -

Metros
120

06
meses

Lote
005

1 11688

Filtro hospitalar - Tipo: bacteriano; Uso:
ventilador pulmonar adulto; Funçâo; filtragem
bidirecional; Capacidade: espaço morto de no
minimo 25 ml e volume de 200 a 1500 ml;
Contém: capn6grafo luer lock; Requisito: estéril,
eficiência de filtraçâo 99,99%, resistência de no
minimo 30 litros por minuto; Acompanha:
traqueia extensivel de 15 cm; Requisito da
embalagem: embalado individualmente, com
dados externos identificando data de fabricaçâo,
lote, validade e Registro Anvisa.

1 - Unidade 6.000
06

meses

Lote
005

7 00s584
Vélvula - Tipo: exalat6ria; Uso: ventilador
pulmonar; Modelo: Luft 3; Marca: Leinstung.

1 - Unidade 60
06

meses

Lote
0007

t 004304

Circuito para ventilador - Uso: adulto;
Composiçâo: 4 traqueias em silicone, 2 drenos
em polissulfona e L conector "Y" em polissulfona;
Requisito: resistente à esterilizaçâo por autoclave
e 6xido de etileno; Compativel: com ventilador
Leistung Luft 3.

1-kit 60
06

meses

Lote

0008
L t7407

Sistema fechado - Uso: aspiraçâo traqueal;
Calibre: 14; Composiçâo: sonda atraumâtica de
PVC(com ponta arredondada, envolta em luva
plâstica siliconizada), uma via MDl, vélvula de
controle de vâcuo com trava e tampa protetora,
vâlvula antirefluxo; Conexâo: duplo swivel;
Requisito: estéril, visualizador transparente,
graduada em centlmetros com marcaçôes
diferenciadas por cores, livre de lâtex; Requisito
da embalagem: embalado individualmente, com
dados externos identificando data de fabricaçâo,
lote, validade e Registro Anvisa.

1 - Unidade s.000
06

meses

Lote

0009
1 L7400

Sistema fechado - Uso: aspiraçâo traqueal;
Calibre: 8; Composiçâo: sonda atraumâtica de
PVC(com ponta arredondada, envolta em luva
plâstica siliconizada), uma via MDl, vélvula de
controle de vâcuo com trava e tampa protetora,
vâlvula antirefluxo; Conexâo: duplo swivel;
Requisito: estéril, visualizador transparente,
graduada em centlmetros com marcaçôes
diferenciadas por cores, livre de lâtex; Requisito
da embalagem: embalado individualmente, com
dados externos identificando data de fabricaçâo,
lote, validade e Registro Anvisa.

1 - Unidade 1.000
06

meses

Lote
0010

1
ooo774

42

Mascara Tipo: facial de alta concentraçâo; Uso:
oxigenoterapia; Modelo: adulto; Material: PVC;

Acompanha: elâstico para fixaçâo da mâscara a

face do paciente; balâo para oxigênio com
capacidade minima de 1000 ml; extensâo para

1- Unidade

n

100
06

meses

18
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conexâo a fonte de oxigênio de medida mfnima
de2m.

Lote
0011

1
000174

47

Mascara Tipo: facial de alta concentraçâo; Uso:
oxigenoterapia; Modelo; infantil; Material: PVC ;
Acompanha: elâstico para fixaçâo da mâscara a

face do paciente; balâo para oxigênio com
capacidade minima de 750 ml; extensâo de PVC
para conexâo a fonte de oxigênio de medida
minima de 2 m.

1 - Unidade 100
06

meses

0012 1
000779

0

Saco - Uso: para coleta de cadéver; Material:
polietileno de baixa densidade (pebd), com
perfeita resistência mecânica e proporcionar a

opacidade necesséria à aplicaçâo; Medida: 90 X

220cm; Requisito: Fechamento com ziper e
possuir etiqueta para identificaçâo.

1 - Unidade 4000
06

meses

Lote
0013

t 17451

Espaçador - Tipo: inalatdrio; Uso: adulto e
pediâtrico; Material: plâstico ou aluminio,
atdxico, antiestâtico e compativel com processos
de esterilizaçâo em autoclave; Bocal: com vélvula
unidirecional (no minimo bivalvulado); Requisito:
adaptador universal para spray aerossol;
Acompanha: 2 mâscaras, adulto e pediâtrica,
com formato anatômico

1 - Unidade 300
06

meses

LOTE

0014
L L5233

Swab_- Uso: coleta e transporte de material
biodgico; Material de Haste: plastico flexivel;
Requisito: alginato e estéril; Dados
complementares: informaçôes complementares
ao Termo de Referencia; Embalagem: individual,
Requisito de embalagem: constar dados de
identificaçâo dofabricante, lote e validade.

Caixa - 100 -

Unidades
600

6

meses

032769-20?0-??

3.1. Especificaçâo:

PROTETOR FACIAL COM VISEIRA ARTICULADA, confeccionada em policarbonato, protegida
por pelicula protetora contra arranhôes incolor, cuja transparência seja perfeita e nâo
apresentar deformaçâo da imagem, contendo as dimensôes de 190mm a 250mm de largura
(L), 200mm de altura minima ( A) e 2,8 a 3,0mm de espessura. b) suporte da viseira
Confeccionada em polietileno semi-rigido ou fibra vulcanizada, de alta resistência,
inquebrâvel e que ao ser encaixado na coroa mantenha uma distância da viseira de maneira
que permita ao usuério o uso simultâneo de protetor respirat6rio com dois filtros e a

utilizaçâo, se necessério, de 6culos de lentes corretivas. c) suspensâo Em polietileno de alta
resistência, de baixa condutibilidade de calor, provida de catraca girat6ria.

ÔCUI-OS DE SEGURANÇA, modelo ampla-visâo, constituido de armaçâo confeccionada em
uma ünica peça em PVC flexlvel transparente com sistema de ventilaçâo indireta. Composto
de no minimo quatro vâlvulas, posicionadas em cada um dos lados da armaçâo, visor de
plâstico incolor. o ajuste à face do usuârio é feito através de um elâstico.

AVENTAL DESCARTÂVEL, Material: tecido nâo tecido (TNT); Manga: longa; Gramatura: 30
g/m'; Altura: minima de120 m; Punho: com eléstico; Ajustes: tiras ou fitas na altura do
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pescoço e na cintura; Requisito da embalagem: identificaçâo do fabricante, lote, validade e

Registro Anvisa.

CORDONE medindo 1 cm de largura, embalagem com 50m, na cor branca, lOO%

algodâo,com ôtimo acabamento, nâo desfiar, embalagem com dados de identificaçâo, data

de fabricaçâo, data de validade, n" de lote.

FILTRO PARA VENTILADOR PULMONAR ADULTO, trocador de calor e umidade, filtragem
bidirecional, capnôgrafo luer lock, estéril, traquéia extensivel de 15cm, espaço morto de no

minimo 25m1, volume de 200 a 1500m1, eficiência de filtraçâo 99,99yo, resistência de no

minimo 30 litros por minuto, embalado individualmente. a embalagem deverâ constar dados

como lote, data de fabricaçâo, validade e registro na ANVISA.

VÂLVULA - TlPo: EXALATÔRIA; Uso: ventilador pulmonar; Modelo: Luft 3; Marca: Leinstung.

CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR LEISTUNG LUFT 3, COMPOSTO DE:

-Conexâo em Y para circuito de respirador adulto em polissulfona; obrigatoriamente
compativel com os respiradores leinstung luft 3. Deve ainda atender a requisitos de

citotoxidade m[nimos, sensibilidade e hemocompatibilidade, ser atôxicos, estando, portanto,
em conformidade com as normas de biocompatibilidade vigentes. Ser resistente à

esterilizaçâo por autoclave e 6xido de etileno.

-04 traquéias em silicone 22 x 600 mm; obrigatoriamente compatfvel com os respiradores
leinstung luft 3. Deve ainda atender a requisitos de citotoxidade minimos, sensibilidade e

hemocompatibilidade, ser at6xicos, estando, portanto, em conformidade com as normas de

biocompatibilidade vigentes. Ser resistente à esterilizaçâo por autoclave e ôxido de etileno.

-02 drenos; em polissulfona; obrigatoriamente compatlvel com os respiradores leinstung luft
3. Deve ainda atender a requisitos de citotoxidade mlnimos, sensibilidade e

hemocompatibilidade, ser atôxicos, estando, portanto, em conformidade com as normas de

biocompatibilidade vigentes. Ser resistente à esterilizaçâo por autoclave e ôxido de etileno.

-01 conector y Conexâo em Y para circuito de respirador adulto em polissulfona;

obrigatoriamente compativel com os respiradores leinstung luft 3. Deve ainda atender a

requisitos de citotoxidade minimos, sensibilidade e hemocompatibilidade, ser at6xicos,
estando, portanto, em conformidade com as normas de biocompatibilidade vigentes. Ser

resistente à esterilizaçâo por autoclave e 6xido de etileno.

slsTEMA FECHADO - USO: ASPTRAÇÂO TRAQUEAL; CALIBRE: 14; Composiçâo: sonda

atraumética de PVC(com ponta arredondada, envolta em luva pléstica siliconizada), uma via

MDl, vâlvula de controle de vâcuo com trava e tampa protetora, vélvula antirefluxo;
Conexâo: duplo swivel; Requisito: estéril, visualizador transparente, graduada em

centimetros com marcaçôes diferenciadas por cores, livre de létex; Requisito da embalagem:

embalado individualmente, com dados externos identificando data de fabricaçâo, lote,

validade e Registro Anvisa

srsTEMA FECHADO - USO: ASPIRAÇÂO TRAQUEAL; CALIBRE: 8;

atraumética de PVC(com ponta arredondada, envolta em luva plâstica
o: sonda

), uma via
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MDl, vâlvula de controle de vâcuo com trava e tampa protetora, vâlvula antirefluxo;
Conexâo: duplo swivel; Requisito: estéril, visualizador transparente, graduada em
centfmetros com marcaçôes diferenciadas por cores, livre de létex; Requisito da embalagem:
embalado individualmente, com dados externos identificando data de fabricaçâo, lote,
validade e Registro Anvisa.

MÂscARA DE ALTA coNcENTRAÇÂo TAMANHo ADULTo deve possuir mâscara em elâstico
confeccionda em pvc, balâo para oxigênio com capacidade minima de 1000 ml, extensâo
para conexâo de 2 metros.

MÂscARA DE ALTA coNcENTRAÇÂo pEDtÂTRtcA deve possuir mâscara em elâstico
confeccionda em pvc, balâo para oxigênio com capacidade minima de 750 ml, extensâo para

conexâo de 2 metros.

SACO - USO: PARA COLETA DE CADÂVER; Material: polietileno de baixa densidade (pebd),

com perfeita resistência mecânica e proporcionar a opacidade necessâria à aplicaçâo;
Medida: 90 X 220cm; Requisito: Fechamento com ziper e possuir etiqueta para identificaçâo.

ESPAÇADOR TNALATÔR|O PARA ADMTNTSTRAÇÂO DE MEDTCAçÂO tNALATÔntA em adultos,
neonatal e crianças. (mascara para cada faixa de idade) de fécil manejo, com adaptador
flexivel que se adapta em todos os aerossôis disponlveis no mercado. Tubo, fabricado em

aluminio ou plâstico resistente, que garanta maior deposiçâo do medicamento no pulmâo

com possibilidade de administrar diferentes medicamentos inalatôrios, sendo para uso

Adulto e infantil, Encaixe em traqueostomia, Bocal para uso adulto, Maior deposiçâo
pulmonar Oral, nasal e anti-sufocante, Corpo em aluminio ou plâstico, deve possuir Vélvula
de inalaçâo Vâlvula de exalaçâo, Encaixe universal. Unidirecional, podendo ser Bi-valvulado
ou Tri-valvuladq deve possuir Ausência de carga eletrostâtica.

,)Y
rrTl,/

SWAB - Uso: coleta e

Requisito: alginato e

Termo de Referencia;
identificaçâo dofabri , lote e validade.

Campo Grande-MS, 08 e 2O2O.

Yama Albu
Coordenador G a- SESAU

Ana alvès de Lima Resende

ente da Superintendência

transporte de material bioôgico; Material de Haste: plastico flexivel;
estéril; Dados complementares: informaçôes complementares ao

Embalagem: individual, Requisito de embalagem: constar dados de

lrLr-rt,*,n^'
Bruna Czarneski Holsback Pero

Coordenadora da Rede de atençâo
Odontolôgica- SESAU

</urrlirù- Z</^{L,e
Veruska Lahdo

Superintendente da Superintendência
De vigilância em Saüde

s

de Atençâo â Saüde
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José Mauro Pinto de Cast

Secretârio Municipal
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