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CAMPOGRANDE

ESTADO DE MATO 6ROSSO DO sUT

Dt.eloria-Geralde Comprar e Licita(iio - OICOIM

EDTTAL or pRe eAo rlrrROrurco N. oB7lzozo

LICITA9AO COM LOTES EXCLUSIVOS, LOTES coM coTA RESERVADA PARA MIcRoEMPREsAs

_ ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI E

LorEs coM corA pRtNcrpAL orspoluivns pARA AMpLA coruconnENctA.

o lvlulutcipto DE cAMPo GRANDE, EsTADo DE MATo GRosso Do suL, por interm6dio da

Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo/DICOM/SEGES e por meio de seu (sua) Pregoeiro(a)

designado(a) pelo Decreto "PE" ne 678 de 10 de margo de 2020, torna prlblico que realizard

procedimento licitat6rio, autorizado no processo ns 31,.67212O2O-57, na modalidade PREGAO

ELETRoNICO, do tipo "MENOR PREGO UNITARIO", visando o REGTSTRO DE PRECOS PARA

EVENTUAL AqUIStEAO DE MATERIAIS E EqUIPAMENTOS PERMANENTES !t, DESTTNADOS AO

USO MEDICO E HOSPITALAR, PARA VIABILTZAR O COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO

CORONAVIRUS, em atengSo i solicitag5o da Secretaria Municipal de Satlde-SESAU, por

interm6dio da Secretaria Municipal de GestSo-SEGES, que serd regido pela Lei ne 13.979, de 6

de fevereiro de 2020 e suas alterag6es, pela Lei Federal ne l-0.520, de 17 de julho de 2OO2,

pelo Decreto Municipal ne 12.480, de l-1 de novembro de 2OL4, pelo Decreto Federal ns

LO.O24, de 20 de setembro de 2019, pela Lei Complementar ns L23/2006 e suas alterag6es,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e

demais especificag6es e exig6ncias previstas neste edital e seus anexos.

A licitante que desejar participar da licitagSo deverd acessar o portal elet16nico

http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc e observar, rigorosamente, as datas e os

hordrios limites para o recebimento e a abertura da proposta, atendendo para tanto os

seguintes prazos:

RECEBI MENTO DAS PROPOSTAS:

t At6 07h50min do dia 20 de julho de 2020 (horirio local- MS).

ZP
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) At6 08h50min do dia 20 de julho de 2020 (horiirio Brasflia).

DATA DA ABERTURA DA SESSAO:

) As 08h00min do dia 20 de julho de 2020 (horSrio local- MS)

) As 09h00min do dia 20 de julho de 2O2O (hordrio Brasflia).

1_ DO OBJETO E VALOR

1.1. O objeto da presente licitag5o e a selegSo da proposta mais vantajosa para AdministragSo

Priblica, visando o REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIQAO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS PERMANENTES II, DESTINADOS AO USO MEDICO E HOSPITALAR, PARA

VIABILIZAR O COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS, em atengSo d

solicitagSo da Secretaria Municipal de Saride-SESAU, por interm6dio da Secretaria Municipal

de GestSo-SEGES, em conformidade com as especificag6es constantes da proposta de pregos

(ANEXO ll) e demais anexos, parte integrante deste ato convocat6rio.

L.2. O valor total mdximo aceitdvel para a presente licitagSo, conforme mapa de cotagSo, 6 de

RS 21.24L.76I,L5 (vinte e um milh6es, duzentos e quarenta e um mil setecentos e sessenta

e um reais e quinze centavos), sendo que a disputa serd realizada pelo valor unitdrio do lote,

o qual n6o poderd ultrapassar os limites constantes no ANEXO I deste edital.

1.3. INFORMA-SE QUE O LOTE 03 ESTA CANCELADO. pOR LtMITACoES DO STSTEMA NAO FOt

PossivEL ExcLU[-to DAS nLANTLHAs E DA pRoposrA DE pREgos, poREM o MEsMo NAo

SERA OBJETO DE DISPUTA.

L.4. O registro de pregos serd formalizado por intermedio da Ata de Registro de Pregos

(ANEXO Vt) e nas condig6es previstas neste edital.

1.5. As quantidades constantes no ANEXO ll s5o estimativas de consumo, ndo estando a

AdministraESo Ptiblica obrigada a proceder i contratagSo, nos termos do art. l-3 do Decreto

M u nicipa I ns t2.480 / 2OL4.

2 _ DAS COTAS E DOS BENEFICIOS AS UE E EPP E MEt

G_'r
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2.L. A presente licitagSo constitui-se em lotes exclusivos e lotes com reserva de cotas para

participagSo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e

Microempreendedor lndividual (MEl) e lotes com cota principal disponiveis para ampla

concorr6ncia, conforme percentual indicado no ANEXO I deste edital.

2.2. Na hip6tese de n5o haver vencedor para a (s) cota (s) reservada (s) esta (s) poderd (5o)

ser adjudicada (s) ao vencedor (es) da (s) cota (s) principal ou, diante de sua recusa, aos

licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado.

2.2.L. Havendo aceitagSo pelo vencedor ou pelo licitante remanescente na hip6tese do

subitem 2.2, o pregoeiro solicitard o encaminhamento da proposta final pertinente ) cota

adjudicada no prazo e forma estabelecidos no subitem 7.6.1 deste edital.

2.3. Se ap6s observar o procedimento disposto no subitem 2.2 o (s) lote (s) com reserva (s) de

cota (s) ainda resultar (em) deserto (s) ou fracassado (s), o (s) mesmo (s) poderii (5o) repetido

(s) para ampla concorr6ncia. De igual forma, se o lote destinado ) participagSo exclusiva das

MEs e EPPs e MEI resultar deserto ou fracassado, poderd ser repetido sem a referida

exclusividade de participagSo.

2.4. SE A MESMA LICITANTE VENCER A COTA RESERVADA E A COTA PRINCIPAL, SERA

CoNSIDERADO PARA AMBAS AS COTAS O MENOR DOS pREeOS UNTTARIOS OBTTDOS NA

FASE DE LANCES.

3 - DAS CONDICoES DE PARTIC|PACAO

3.1. Somente poderSo participar deste PregSo Eletr6nico interessados cujo ramo de atividade

seja compativel com o objeto desta licitaEso e que estejam devidamente cadastrados junto

ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Campo Grande- MS, de acordo com o art. 1e

cf c art.2e, I do Decreto Municipal ne l-3.837, de 28 de margo de 2019, atendendo todas as

exigOncias deste edital e seus anexos, observando o seguinte:

a) Para os lotes 001, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018 e 019 (cota principal):

poder5o participar todos os interessados que atendam aos requisitos do edital.
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b) Para os lotes 001.1, 007.1, 008.1, 009.1, 010.1, 014.1, 015.1, 016.1, 017.1, 018.1 e 019.1

(cota reservadal: poderSo participar somente as empresas enquadradas como Microempresa

- ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP e o Microempreendedor lndividual - MEl, nos termos

do inciso lll, do art. 48 da Lei Complementar ne L2312O06, com as alterag6es da Lei

Complementar ns 14711.4, sem prejuizo de sua participagSo na cota principal.

c) Para os lotes 002, 004, 005, 006, 011, 012 e 013 (lotes exclusivos): Somente as empresas

enquadradas como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) e

Microempreendedor lndividual (MEl), nos termos do art. 48, inciso l, da Lei Complementar ne

L23/2006, com as alteragdes da Lei Complementar ne 147fL4, sem prejuizo de sua

participagSo na cota principal.

3.2. O cadastro do fornecedor no sistema "E-fornecedor" deverd ser realizado por via

eletrOnica, no site compras.campoRrande.ms.gov.br/efornecedor/, visando a geragSo de

login e de senha pessoal e intransferlvel. Para participar de pregdo eletr6nico, a interessada

)d cadastrada ou em processo de cadastramento deverd requerer ao Cadastro de

Fornecedores, no enderego eletr6nico indicado, o acesso ao perfil pregSo eletr6nico e

encaminhar via sistema a documentaEso solicitada, com a indicagSo dos dados dos

credenciados a operarem o sistema.

3,2.L. As demais informag6es relativas ao cadastro e ao credenciamento, bem como aos

documentos necessiirios para tanto estSo disponibilizados no enderego elet16nico

www.ca m pogra n de. ms. gov. b r/d icom/a rea-do-fornecedor/.

3.3. O acesso do operador ao pregSo, para efeito de encaminhamento de proposta de prego

e lances sucessivos de pregos, em nome da licitante, somente se dard mediante pr6via

definig6o de senha privativa.

3.3.1. A chave de identificagdo (login) e a senha poderSo ser utilizadas em qualquer pregSo

eletr6nico administrado por esta Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo, salvo quando

canceladas por solicitagSo do credenciado, do representante legal da empresa ou por

iniciativa da unidade cadastradora.

3.3.1.1. Entende-se por representante legal da empresa licitante aquele a quem o contrato
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social/estatuto confere os poderes para representar a sociedade, inclusive no que se refere a

outorga de procuragSes.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante 6 de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transag6o efetuada diretamente ou por seu credenciado, ndo cabendo i Diretoria-

Geral de Compras e LicitagSo/D|COM/SEGES a responsabilidade por eventuais danos

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento implica a responsabilidade legal do licitante pelos atos praticados pelo

credenciado, bem como na presunqso de sua capacidade t6cnica para operacionalizagSo do

sistema e realizag5o das transagdes inerentes ao pregSo na forma eletr6nica.

3.6. E vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo

nos casos de representagSo para lotes distintos.

3.7. N5o poderSo participar da presente licitagSo:

3.7.L. Empresas que se encontrarem em situagSo de falOncia, recuperagSo judicial ou

extrajudicial, concurso de credores, dissoluE6o, liquidagSo;

3.7.L.L. As empresas que, eventualmente, estejam com pedido de recuperagSo judicial

deferido, deverSo anexar juntamente com os documentos de habilitagSo (item 6 do edital),

documento emitido pela instdncia judicial competente, comprovando que se encontram aptas

econ6mica e financeiramente a participar de certames licitat6rios, nos termos da Lei ne

8.666/93.

3,7.2. Empresas estrangeiras que neo tenham representagSo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagSo e responder administrativamente ou judicialmente;

3.7.3. Empresas que estiverem suspensas para participar de licitagSo e impedidas de contratar

com a AdministragSo;

3.7.4. Empresas que forem declaradas inid6neas para licitar e contratar com a AdministragSo

Priblica enquanto perdurem os motivos da punigSo;

3.7.5. Empresas que estejam constituidas sob a forma de cons6rcio;

5a{- )tu
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3.7.6. Empresas que estejam enquadradas nas vedagdes previstas pelo artigo 9e, da Lei ne

8.666193.

4 _ DA INCLUSAO DAS PROPOSTAS ELETRoruICAS

4.1. A participagSo no certame se dard por meio do sistema eletr6nico denominado SGC -
Sistema Gestor de Compras, no site compras.campogrande.ms.gov.br/sgc, no Menu "Acesso

a Participac6o". OpcSo "Fornecedores" > "Area do Licitante", mediante digitagSo de nome do

usudrio (loginl e da senha pessoal e intransferivel do credenciado, os mesmos utilizados para

o acesso ao E-fornecedor.

4.L.L. As informag6es e/ou esclarecimentos de drividas de como incluir propostas e participar

do procedimento licitat6rio podem ser obtidas/sanados pelo telefone (067) 3303-2700.

4.2.Para a inclusSo das propostas, o credenciado deverd selecionar no sistema, conforme o

caso, as seguintes opg6es:

a) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor

lndividual: "Declaro ser MEl, Micro ou Pequena Empresa", confirmando as informag6es no

bot6o "credenciamento", para usufruir dos beneflcios previstos na Lei Complementar ne

t23/2OO6, sem prejuizo ao disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

b) "Declaro seroutras empresas n5o relacionadas no item acima", quando n5o se enquadrar

como microempresa (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor

individual (MEl), confirmando as informag6es no botSo "credenciamento".

4.2.L. Ap6s observar o subitem 4.2, o credenciado deverd aceitar o "Termo de

Credenciamento", possibilitando i AdministragSo conhecer a pessoa autorizada pela empresa

a participar da presente licitagSo, e a "Declarag5o de Habilitagdo", para gerar o "Termo de

Habilitagf,o", no qualconstard que a empresa cumpre plenamente os requisitos da habilitagSo

exigidos no presente edital, bem como as informag6es relativas ao seu enquadramento como

ME/EPP/MEr.
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4.2.L.L. A declaragSo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagSo,

conformidade da proposta ou ao enquadramento como ME/EPPIMEI sujeitard a licitante

sang6es previstas neste edital.

4.3. A documentagSo solicitada para participag5o neste pregSo deverd ser anexada ao

sistema conforme o tipo de documento: documentos de proposta de pregos - item 5 do edital

- Anexo "das propostas" e documentos de habilitagSo- item 5 do edital - Anexo "da

habilitagSo". A inversSo de documentos anexados ao sistema implicard em

desclassificacSo/inabilitacSo da licitante.

4.4. O prazo mdximo para envio da proposta serd de at6 10 (dez) minutos antes do hordrio

estabelecido para o inlcio da sessSo, quando, ent5o, encerrar-se-d automaticamente a fase de

recebimento de propostas.

4.5. As declarag6es exigidas na fase de proposta e na fase de habilitagSo deverSo estar

devidamente assinadas pelo representante legal da empresa ou pelo procurador por ele

constituido, conforme Certificado de Registro Cadastral, sob pena de

desclassificagSo/inabilitagSo no certame, podendo ser aplicado o subitem 15.3.1 quando for

pertinente.

4.6. Caberd i licitante acompanhar as operag6es no sistema eletrdnico durante a sessSo

ptiblica do preg5o, ficando responsiivel pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios diante da

inobserv6ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexSo.

4.7. As licitantes poderSo retirar ou substituir as propostas apresentadas at6 10 (dez) minutos

antes do hordrio estabelecido para o inlcio da sessSo.

5. DAS PROPOSTAS

5.1. A proposta de prego deverd ser elaborada por meio do sistema eletrOnico Sistema Gestor

de Compras - SGC, conforme mencionado no subitem 4.1 deste edital, devidamente

preenchidos os campos disponiveis de acordo com as regras abaixo, sob pena de

desclassificaESo:

a

as

ismos, cotado

Q
a) prego unitdrio por lote, em moeda corrente nacional, expresso em algar

)"

com

7
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quatro casas decimais depois da virgula;

b) n5o deve conter cotag6es alternativas, emendas ou entrelinhas;

c) indicar o prazo de entrega dos objetos ofertados, ndo superior a 5 (cinco) dias fteis, a partir

do recebimento da nota de empenho. No caso do prazo ser omitido na proposta, o(a)

pregoeiro(a) considera 16 o prazo anteriormente mencionado;

d) deve informar o prazo de validade da proposta, que n5o poderd ser inferior a 60 (sessenta)

dias, contados da data de sua apresentagSo. No caso do prazo de validade ser omitido na

proposta, o(a) pregoeiro(a) considerard o anteriormente mencionado;

e) deverd ser indicada somente uma tinica marca por produto ofertado, devendo o modelo

ser discriminado quando pertinente;

f) indicagSo do nome do banco, n[mero da ag6ncia, n0mero da conta corrente, para fins de

recebimento dos pagamentos;

g) indicar nome da empresa, razdo social ou denominagSo social, enderego completo, n. de

telefone e e-mail atualizados para facilitar possfveis contatos;

h) nos pregos propostos deverSo estar inclusos todos os custos operacionais, inciddncias

fiscais, encargos financeiros, previdencidrios, trabalhistas, tribut6rios, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente nos objetos ofertados;

i) A proposta deverd ser redigida em lingua portuguesa, salvo quanto is express6es t6cnicas

de uso corrente.

5.2. A proposta deverd estar acompanhada ainda da seguinte documentagdo, SOB PENA DE

DESCLASSTFTCAQAO:

5.2.L. DeverSo ser apresentados catdlogos, encartes, folhetos t6cnicos, folders ou indicado

site oficial dos objetos ofertados, com imagem nitida, em portugu6s, caso esteja em lingua

estrangeira deverd ser traduzido, devendo conter todas as especificagOes exigidas, inclusive

acess6rios quando for o caso, conforme ANEXO ll (proposta de pregos), ANEXO lll e ANEXO



Ill-A (Termo de Referdncia). Se o documento anexado for omisso em parte das especificag6es

exigidas, serd aceita declaragSo do fabricante citando as mesmas.

5,2,L.L. Caso os catdlogos, encartes, folhetos ou folders sejam retirados do site oficial do

objeto ofertado, deverd ser indicar o enderego eletr6nico em que os mesmos foram extraidos,

para dilig6ncias.

5.2.L.2. Referidas documentag6es serio analisadas pelo setor t6cnico do 6195o solicitante, o

qual emitird parecer aferindo se objetos ofertados atendem ou n6o as especificagSes exigidas.

5.2.L.2.L. As especificag6es e detalhes t6cnicos dos objetos, tais como dimensdes, peso,

capacidade de carga, material, etc., serSo confrontados com o conterido proposto na

documentagio apresentada pela licitante no subitem 5.2.1,, a fim de verificar a

compatibilidade do objeto ofertado.

5.2.2. Os itens dos lotes 08, 08.1, 09, 09.1-, 010 e 010.1 deverSo possuir CertificaESo INMETRO.

Caso a exigAncia solicitada n5o esteja no catdlogo/ficha t6cnica do produto apresentado pela

licitante, deverd (5o) ser apresentado (s) outro (s) documento (s) que comprove (m) a referida

informagSo.

5.2.3. Para os itens dos lotes 0l-, OL.L,02,04,05,06,07,07.L,08,08.L,09,09.1,0L0,010.1

0LL,0l-3,0L4,0L4.L,015,015.L,016,01-6.1,0L7,0L7.I,01"8,018.1-,01-9 e 019.L dever6 ser

apresentado Certificado de Registro do Produto expedido pela Agdncia Nacional de Vigi16ncia

Sanitdria do Minist6rio da Safde, ou a respectiva publicagSo em DOU. N5o serSo aceitos

protocolos de solicitagSo de Registro de Produtos. Quando os produtos forem passiveis de

lsengSo de Registro, a licitante deverd apresentar os documentos que comprovem tal isengSo,

para que seja julgada sua aceitabilidade.

5.2.3.L. Caso a licitante tenha solicitado a renovagSo do registro e a andlise t6cnica por parte

da ANVISA n5o estiver concluida at6 a data do seu vencimento, serd aceita a publicagSo no

Didrio Oficial da UniSo (DOU) da renovagSo automdtica.

5.3. Ap6s o preenchimento de todos os campos da proposta, a licitante deverd clicar no botSo

"salvar" para que o sistema habilite as opgSes para a insergSo dos anexos de proposta (se

houver) e dos documentos de habilitagSo, sendo de sua responsabilidade verificar se todos os
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anexos foram devidamente inseridos e se a proposta estd em conformidade com o edital antes

de realizar o seu encaminhamento, sob pena de desclassificag5o ou inabilitagSo.

5.3.1. Ao anexar os documentos de proposta as licitantes poderSo faz6-lo lote a lote,

selecionar mais de um lote, caso haja documentagSo comum entre eles ou; selecionar a opgSo

"marcar" todos para inserir a documentagSo comum a todos os lotes de uma fnica vez,

observado o limite de 15 MB por anexo.

5.4. Serd desclassificada a proposta:

5.4.L. Elaborada em desacordo com os termos deste edital, que se opuser a quaisquer

dispositivos legais vigentes, que consignar pregos unitdrios ou globais superiores aos mdximos

aceitdveis pela AdministragSo ou manifestamente inexequiveis, pregos por lote ou unitdrio

simb6lico, irris6rio ou cotagSo de valor zero.

5.4.1.1. Caso haja indicios de inexequibilidade da proposta de preqo, ou em caso

necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligdncias,

forma do S3s do artigo 43 da Lei ns 8-666/1993.

5.4,2. Que contenha, em seus valores unitdrios, mais de 04 (quatro)casas decimais depois da

vfrgula e, mais de 02 (duas) casas decimais depois da virgula, em seus valores totais.

5.4.3. Que ap6s seu langamento, deixe de anexar/enviar, no todo ou em parte, os documentos

exigidos por este edital e/ou seus anexos.

5.5. A apresentagSo da proposta implicard plena aceitagSo, por parte da licitante, das

condigSes estabelecidas neste edital, sendo o fornecedor responsdvel por todas as transag6es

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletr6nico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

5.6. Quando houver lotes com mais de um item, todos os itens do lote devem ser cotados.

5.7. A licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagSo e apresentagio de

sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitat6rio.

5.8. Todas as informag6es contidas na proposta eletronica vinculam a licitante aos seus

da

na

A1o)i-,
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termos.

6 - DA HABTLTTACAO

5.1.1. Nos termos do Decreto Municipal ns 13.837/201.9 tem-se por Certificado de Registro

Cadastral o certificado emitido eletronicamente e que substitui os documentos de habilitagSo

juridica (art. 28), regularidade fiscal e trabalhista (art. 29) e de qualificagSo econ6mico-

financeira (art. 31) previstos na Lei ns 8.666/93.

6.L.2. O Certificado de Registro Cadastral deverd estar em plena validade com toda a

documentagSo nele indicada vigente e regular.

6.L.2.L. Quando o licitante estiver com alguma documentagSo com restrigSo no Certificado

de Registro Cadastral, o pregoeiro poderd consultar os sitios oficiais emissores de certidOes.

6.L.2.1.L. Se na consulta for verificado que a certidSo se encontra positiva, a licitante serd

inabilitada, salvo se caracterizada a hip6tese prevista no subitem 6.1.2.2. Caso contrdrio, a

certidSo sem restrigSo serd juntada aos autos.

6.L.2.L.2. Caso o pregoeiro n5o logre 6xito em obter a certidSo correspondente por meio do

sitio oficial (nos casos de certidSo que demandem pagamento para extrai-la do site; certid6o

n5o disponfvel para consulta por terceiros ou nos casos de problemas t6cnicos no sitio

eletr6nico), questionard (via chot) se a licitante possui o documento vdlido e regular. Se a

resposta for positiva, solicitard o envio imediato do documento atualizado, via e-mail. Em caso

de ndo encaminhamento, a licitante serd inabilitada.

6.1.2.2.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ao Microempreendedor lndividual,

que possuirem o Certificado de Registro Cadastral vdlido, com restrigSo na documentagSo de

regularidade fiscal e trabalhista nele indicada, serd assegurado o disposto no art.43,5 Ls da

Lei Complementar ns t23/2OO6, conforme subitem 6.3.4.1.1deste edital.
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6.2. Efetuada a andlise do Certificado de Registro Cadastral o pregoeiro passard ao exame

da seguinte documentagSo complementar, a ser gerada no sistema ou anexada, em campo

pr6prio (anexos da habilitagSo), sob pena de inabilitacSo:

6.2.L. DeclaragSes:

l. DeclaragSo de Fatos Supervenientes lmpeditivos, comprometendo-se a informar, a qualquer

tempo, sob pena de aplicagSo das penalidades cabiveis, a existdncia de fatos supervenientes

impeditivos da habilitagSo, na forma determinada no S2e, do artigo 32, da Lei Federal de

Licita96es.

ll. DeclaraESo de inexist6ncia de empregados menores, informando, sob as penas da lei, de

que n5o possui em seu quadro de funciondrios, empregados menores de 18 (dezoito) anos de

idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de L6 (dezesseis) anos em qualquer

trabalho, salvo na condigSo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (cumprimento do

disposto no inciso XXXlll do art. 7s da ConstituigSo Federal).

lll. DeclaragSo de Capacidade de Fornecimento Anual, nos termos do ANEXO !V deste edital.

lV. DeclaragSo de veracidade de todos os documentos anexados no sistema (ANEXO V).

6.2.2. Para fins de usufruirem dos beneficios previstos na Lei Complementar ne !2312006,as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor lndividual deverSo

comprovar o seu enquadramento atrav6s da CertidSo Simplificada da Junta Comercial ou

DeclaragSo de lnformaEdes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS):

a) O microempreendedor individual poderd apresentar o Certificado da CondigSo de

Microempreendedor lndividual (CCMEI), em substituigSo a CertidSo Simplificada da Junta

Comercial.

b) A responsabilidade pela comprovagSo do enquadramento como "ME" ou EPP" ou "MEl"

compete is empresas licitantes que, inclusive, se sujeitam a todas as consequdncias legais que

possam advir de um enquadramento falso ou err6neo.

c)A ndo entrega dos documentos mencionados neste inciso, nos lotes de ampla concorr6ncia,

implicard somente na perda do direito em usufruir do regime diferenciado garantido pela Lei

Q,-" tb
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Complementar ne 1,23/OG e suas alterag6es pela Lei Complementar ns 1.47/2014, n5o sendo

motivo de inabilitagSo da licitante.

6.2.3. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALTFICACAO TECIVICR:

a) Atestado (s) de Capacidade T6cnica em nome da licitante, emitido (s) por entidade da

AdministragSo Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, que

comprove, de maneira satisfat6ria, a aptidSo para desempenho de atividade pertinente ao

objeto licitado.

b) Alvard de Licenga Sanitdria da empresa licitante, expedido pelo 6195o competente Estadual

ou Municipal em plena validade, compativel com o objeto dessa licitagfio, observando as

normas peculiares de cada localidade. N5o serSo aceitos protocolos de renovag6o. Caso a

empresa esteja temporariamente dispensada das autorizag6es sanitdrias e da notificagSo da

ANVISA, deverd ser apresentada a devida comprovagSo.

c) AutorizagSo de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da empresa participante

da licitagSo ou da fabricante ou da importadora, compativel com o objeto licitado, emitida

pela Ag6ncia Nacional de VigilSncia SanitSria do Minist6rio da Saide ou comprovagio de

isengSo, caso a empresa esteja temporariamente dispensada da AFE.

6.3. DTSPOStQ0ES GERAIS DA HABILITACAO.

6.3.1. Ser5o aceitos documentos desde que expressem sua validade, ou quando n5o

declarada sua validade, expedidos no mdximo 90 (noventa) dias anteriores i data da

apresentaqSo da documentagSo de habilitagSo e proposta.

6.3.2. Toda a documentag6o apresentada pela licitante, para fins de habilitag5o, deverd

pertencer i empresa que efetivamente fornecerd o objeto, ou seja, o n(mero de inscrigSo no

Cadastro Nacional da Pessoa Juridica-CNPJ deverd ser o mesmo em todos os documentos,

exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuig6es (INSS e FGTS)

e/ou balango 6 centralizado, bem como os atestados de capacidade t6cnica, que poderSo

pertencer a matriz ou a filial, independentemente do estabelecimento que esteja

participando.
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6.3.3. Todo e qualquer documento que assim o possibilite poderd, a critririo do (a) pregoeiro

(a), no que couber, ter a sua autenticidade e/ou validade aferida via internet.

5.3.4. N5o serd prorrogado o prazo para apresentagSo dos documentos exigidos no edital,

salvo nas hip6teses nele autorizadas.

6.3.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverSo apresentar todas as

documentag6es exigidas para efeito de comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista,

mesmo que estas contenham alguma restrig5o.

6.3.4.1.1. Havendo alguma restrigSo na comprovagSo da regularidade fiscal e trabalhista, o (a)

pregoeiro (a)solicitard e ME/EPP/MEl para que, no prazo de 02 (dois) dias fteis, prorrogdveis

por igual periodo, a crit6rio da AdministragSo P(blica, cujo termo inicial corresponderd ao

momento em que o proponente for declarado o vencedor, proceda a regularizagSo da

documentagSo, pagamento ou parcelamento do d6bito e emissSo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de certidSo negativa.

6.3.4.1.1.1. A prorrogagSo do prazo previsto poderd ser concedida, a crit6rio da AdministragSo

P(blica, quando requerida pela licitante, mediante apresentagSo de justificativa.

6.3.4.1.L.2. A n5o regularizagSo da documentagSo, no prazo previsto na condig5o anterior,

implicard decadOncia do direito i contratagSo, sem prejuizo das sang6es previstas neste edital,

e facultard ao (a) pregoeiro (a) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de

classificagSo.

6.3.5. A participagSo na presente licitagSo pressupSe o pleno conhecimento e a anu6ncia is

exig6ncias de habilitag6o previstas no edital.

6.3.6. Os documentos de habilitagSo anexados ao sistema deverSo ser c6pias fi6is de

documentos originais ou autenticados, conforme os subitens 15.2 e L5.2.L deste edital.

6.4. O(A) pregoeiro(a) ird declarar a licitante efetivamente vencedora do certame, somente

ap6s a an6lise conclusiva das documentac6es, observadas todas as exig6ncias fixadas no

edital.
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7 - DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SESSAO E DO JULGAME
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7.1. ABERTURA DAS PROPOSTAS, CLASSTFTCACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE

LANCES:

7.L.L. A partir do hordrio previsto no editalterd inicio a sessSo ptiblica do Preg5o Eletr6nico,

com a divulgagSo das propostas de pregos recebidas pelo sistema SGC, passando o pregoeiro

a avaliar a sua aceitabilidade.

7.L.2. Aberta a etapa competitiva (fase de lances), os representantes das empresas deverSo

estar conectados ao sistema para participar da sessSo de lances. A cada lance ofertado, o

participante ser6 imediatamente informado de seu recebimento e respectivo hordrio de

registro e valor.

7.L.Z.L.O lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio do lote.

7.L.3, A licitante somente poderd oferecer lances inferiores ao (ltimo por ela ofertado e

registrado no sistema.

7.L.4. Serd adotado para o envio de lances no preg6o eletr6nico o modo de disputa "aberto",

em que os licitantes apresentarSo lances p0blicos e sucessivos, com prorrogag6es.

7.L.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em

relagSo aos lances intermedidrios quanto em relagSo ) proposta que cobrir a melhor oferta

deverd ser R$ 0,01-.

7.L.6. A etapa de lances da sess5o ptlblica terd duragSo de dez minutos e, ap6s isso,

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos iltimos

minutos do per[odo de durag6o da sessSo ptiblica.

7.L.7. A prorrogaESo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois

minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogagSo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

7.t.8. NEo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessSo prlblica

encerrar-se-d automaticamente.

serd

dois

15

r-,



P rocesso ns 3 1..67 2 / 2O2O-57

Rubrica: :> Fls: S{U

7.1.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogageo automdtica pelo sistema,

poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da

sessSo pilblica de lances, em prol da consecugSo do melhor prego.

7.L.LO. N5o ser5o aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.L.LL. Durante o transcurso da sessSo p[blica, os participantes sereo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagSo do licitante.

7.t.Lz. No caso de desconexSo do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva

do pregSo, o sistema eletr6nico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio

dos seus lances. Retornando a conexSo do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados

pelos licitantes junto ao sistema serSo considerados vdlidos.

7,L.LT.L. Quando a desconexSo do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a 10 (dez) minutos, a sessSo do pregSo serd suspensa e terd reinicio somente ap6s

decorridas doze horas da comunicagSo expressa do fato pelo pregoeiro aos participantes.

7.t.t3. O sistema informard a proposta de menor valor imediatamente ap6s o encerramento

da etapa de lances.

7.!.L4. Haverd a aplicagSo dos crit6rios de desempate previstos nos art.44, $2e e art. 45 da

Lei Complementar pe 723, de 14 de dezembro de 2006 (para os lotes de ampla

concorrOncia/cota principal), seguido da aplicagSo do criterio estabelecido no $ 2e do art, 3e

da Lei ns 8.666, de 1993, se n5o houver licitante que atenda i primeira hip6tese, conforme

dispde o art. 36 do Decreto ne tO.O24/20L9.

A. DO CRITERTO DE DESEMPATT AS ME/Epp (PARA OS LOTES DE AMPLA

coNcoRRENcrA/coTA PR! NCt PAr).

7.L4.L. Ocorrendo a situaESo de empate prevista no S2e, do art. 44 da Lei Complementar

Federal ns 123/2006, a ME/EPP mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego

inferior iquela considerada vencedora do certame, situagSo em que serd adjudicado em seu

favor o objeto licitado, conforme previsto no art. 45, l, da referida lei.
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7.7.L4.2. Caso a ME/EPP/MEl n5o apresente proposta de prego inferior, na forma do subitem

anterior, sereo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situageo de

empate, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito, de acordo com o previsto

no art. 45,11, da Lei Complementar Federal ns 123/2006.

7.L.L4.3. O disposto no subitem 7.L.t4.L somente serd aplicado quando a melhor oferta vdlida

n5o tiver sido apresentada por ME/EPP.

7.L.L4.4. A ME ou EPP, conforme as situag6es acima serSo convocadas para apresentar nova

proposta, no prazo mdximo de 05 (cinco) minutos, ap6s o encerramento dos lances, sob pena

de preclusSo.

7.L.L4.5. Caso a empresa licitante n5o comprove seu enquadramento como ME ou EPP poderd

participar da disputa, por6m sem os beneficios concedidos pela Lei Complementar ns

I23/2OOG alterada pela Lei Complementar net_47 /20t4.

7.L.LS. Caso o licitante nio apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.t.L6. Caso ndo haja envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva, os crit6rios de

desempate serSo aplicados nos termos do art. 36 do Decreto np IO.OZ4/2OL9, conforme

disp6e o art. 37 da referida normativa.

7.L.16.L. Na hip6tese de persistir o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema

eletr6nico dentre as propostas empatadas.

7.L.L7. Encerrada a etapa de envio de lances da sessSo priblica e esgotadas as possibilidades

de prefer6ncia de contratagSo com ME/EPP/MEl, o(a) pregoeiro(a) encaminhard pelo sistema

eletrdnico contraproposta i licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja

obtida melhor proposta/lance, n5o se admitindo negociar condig6es diferentes daquelas

previstas neste edital.

7.L.L&. Ap6s a negociagdo do prego, o pregoeiro iniciard a fase de aceitagSo e julgamento da

proposta.

7.2. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA CTASSIFICADA EM PRIME!RO LUGAR:



7.2.L. Encerrada a etapa de negociag5o, o pregoeiro examinard a compatibilidade da proposta

classificada em primeiro lugar com o valor mdximo aceitdvel para o lote/item, bem como os

demais documentos classificat6rios exigidos no edital.

7.2.2. O pregoeiro poderd solicitar pareceres t6cnicos para orientar sua decisSo ou em caso

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderSo ser efetuadas diligdncias, na

forma do $3p do artigo 43 da Lei ns 8-666/L993.

7.2.3. Se a proposta ou lance de menor valor do lote/item n5o for aceitdvel, o pregoeiro

examinard a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificagSo, e assim

sucessivamente, at6 a apuragSo de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7 .2.3.L. Ocorrendo a situagSo a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderd negociar

com a licitante para que seja obtido melhor preeo.

7.3. DA HABrLITAGAO.

7.3.L. Ap6s a fase classificat6ria, o pregoeiro efetuard consulta ao Certificado de Registro

Cadastral para comprovar a regularidade da situag6o da licitante classificada, avaliada na

forma da Lei ns 8.666/93 e demais exig6ncias para habilitaEdo.

7.3.2. Se a licitante classificada desatender as exig6ncias habilitat6rias, o pregoeiro a

inabilitard e examinard a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade,

at6 a apuragSo de uma que atenda ao edital.

7.3.3. Constatado o atendimento de todas as exig6ncias fixadas no edital, a licitante serd

declarada vencedora do certame.

7.3.4. Caso todos os licitantes sejam inabilitados, o pregoeiro poderd encaminhar os autos i
autoridade competente para que esta analise a viabilidade de aprovagdo da dispensa de

cumprimento de requisito de habilitagSo de que trata o art. 4e-F da Lei ne 13.979, de 2020, ou

entSo conceder aos licitantes prazo de quatro dias rlteis para envio de nova documentagSo de

habilitagSo, nos termos do art. 48, S3e da Lei ns 8.666 de 1993.
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7.3.4.L. Caso a autoridade opte por dispensar parte dos requisitos habilitat6rios, deverd o

il,U

assandopregoeiro tornar pilblico os documentos que tiveram sua apresentagSo dispens
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a verificar novamente a habilitagSo dos licitantes, respeitada a ordem de classificagSo.

7.3.4.2. Caso a autoridade opte por conceder o prazo adicional para apresentagSo de

documentagSo de habilitagSo, esta serd entregue ao pregoeiro como documentagSo

complementar, em sessSo virtual por ele marcada pelo menos quatro dias iteis contados da

comunicagSo da concessSo do prazo adicional de que trata este item.

7.4. DA TNTENCAO E PRAZOS RECURSATS.

7.4.L. Declarado o vencedor ou se o lote resultar fracassado, qualquer licitante poderd

manifestar imediata e motivadamente a intengSo de recorrer (descrigSo sucinta), quando lhe

serd concedido o prazo de 01 (um) dia para apresentagSo das raz6es do recurso, ficando os

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em igual prazo, que

comegard a correr do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata

dos autos.

7.4.2. Os recursos apresentados somente tereo efeito devolutivo e n5o suspenderSo as

decis6es recorridas.

7.5. ENCERRAMENTO DA SESSAO.

7.5.L. Em n5o havendo manifestagSo acerca da intengio de interpor recurso, o pregoeiro

adjudicard o objeto do certame i empresa declarada vencedora.

7.5.2. Havendo manifestagSo acerca da intengSo de interpor recurso, deverSo ser observadas

as disposig6es constantes no item 13 deste edital.

7.5.3. A falta de manifestagSo imediata e motivada do licitante importard a decad6ncia do

direito de recurso e a adjudicagSo do objeto da licitagSo pelo pregoeiro ao vencedor.

7.5.4. Da sessSo resultard ata circunstanciada, na qual estarSo registrados todos os atos do

procedimento e as oco116ncias relevantes.

7.5.5. O pregoeiro ou a autoridade superior poderS pedir esclarecimentos e promover

dilig6ncias, em qualquer fase da licitagfro e sempre que julgar necessdrio, fixando prazos para

atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrugSo do processo.
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7.6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAT DA VENCEDORA:

7.6.L. Ap6s o encerramento da sessSo da licitagSo, serd solicitado i licitante vencedora, o

encaminhamento, por e-mail e no prazo de at6 1 (uma) hora, prorrogdvel a crit6rio do

pregoeiro, da proposta com os valores finais, conforme o modelo de proposta constante no

ANEXO ll. observadas as alineas do subitem 5.l.,devidamente assinada pelo representante

legal da empresa ou pelo procurador por ele constituido, constando de forma legivel o nome

de quem assinou, acompanhada, ainda, de carimbo da empresa (com os dados: razlo social,

CNPJ e enderego comercial), sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

7.7.DO JUTGAMENTO DAS PROPOSTAS.

7.7.L. Para julgamento serd adotado o crit6rio de MENOR PRECO UNITARIO observados os

prazos, as especificagdes t6cnicas, pa16metros minimos de qualidade e exig6ncias tt-icnicas e

demais condig6es definidas neste edital e em seus anexos.

7.8. Declarado o vencedor, o (a) pregoeiro (a) convocard as interessadas em aderir ao prego

do licitante vencedor conforme o item 8 do edital.

8 - DA ADESAO AO PREGO REGTSTRADO

8.1. Conforme subitem 7.8 do edital, o (a) pregoeiro (a) consultard as demais participantes da

fase de lances se possuem interesse em aderir ao preeo do licitante vencedor, em caso de

desistAncia ou impossibilidade de fornecimento por parte deste.

8.2. As licitantes que aceitarem praticar o prego do licitante vencedor deverSo manifestar-se

na pr6pria sessSo, via chat, sendo mantida a mesma ordem de classificaEso da fase de lances

para fins do registro da ades6o. Em seguida, o (a) pregoeiro (a) efetuard consulta ao Cadastro

de Fornecedores deste Municipio, para comprovar a regularidade da situagSo da(s)

aderente(s) i proposta, avaliada na forma da Lei ns 8.666/93. O pregoeiro verificard, tamb6m,

o cumprimento das demais exig6ncias da proposta de pregos e habilitagSo.

8.2.L. Conclufdo o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes habilitadas

serSo declaradas vencedoras, sendo seus pregos registrados para os lotes correspondentes,

obedecida a ordem de classificagSo apurada na licitagSo.



Processo ns 37.672/2O2O-57
Rubrica: o f ls: ii UQ

8.2.2. A andlise dos documentos mencionados

licitantes que n5o forem vencedoras de outros

no subitem 8.2 somente serd realizada para as

lotes.

9 - DO REGTSTRO DE PRECOS E DA ATA

9.1. O Sistema de Registro de Pregos (SRP) 6 um conjunto de procedimentos para registro

formal de pregos relativos d prestagSo de servigos e/ou aquisig6o de bens, para contratag6es

futuras da AdministragSo Priblica.

9.2. A assinatura da Ata de Registro de Pregos (ARP) implicard no compromisso obrigacional,

com as condig6es para a futura contratagSo, inclusive com pregos, especificagdes t6cnicas,

fornecedores e 6rg5os participantes, conforme as disposig6es contidas neste instrumento

convocat6rio e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO ll).

9.3. O 6195o Gerenciador 6 todo 6rg5o ou entidade da AdministragSo Priblica responsdvel

pela condugSo do conjunto de procedimentos do presente certame licitat6rio, bem como pelo

gerenciamento da futura Ata de Registro de Pregos.

9.4. O OrgSo Participante 6 todo 6195o ou entidade da AdministragSo P0blica que participa do

procedimento licitat6rio para Registro de Pregos, bem como integrante da futura Ata de

Registro de Pregos.

9.4.L. O Org6o Gerenciador do presente SRP serd a Diretoria-Geral de Compras e

Licita 95olDlcOM/sEG ES.

9.5. Ap6s a homologagSo da licitagSo, a adjudicatdria terd o prazo de 05 (cincol dias 0teis para

assinar a Ata de Registro de Pregos a contar da data da convocagSo. Este prazo poderd ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte, durante o seu

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 6195o Gerenciador.

9.5.1. A assinatura da ata dever6 ocorrer na Diretoria-Gera! de Compras e LicitacSo-

DICOM/SEGES, localizada na Av. Afonso Pena n. 3.297, t6rreo. centro CEP: 79002.949 em

Campo Grande - MS.

21

Itu



Processo ns 31..67 21 2O2O-57

Rubrica: J Fls: <(if/

9.6. As empresas com pregos registrados passareo a ser denominadas detentoras da Ata de

Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da ata.

9.7. O prazo de validade da Ata de Registro de Pregos serd de 6 (seisl meses, a contar da data

da publicagSo do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, observado o limite

de 12 (doze) meses.

9.8. Por ocasifio da assinatura da ata, serd exigida da(s) adjudicatdria(s) a apresentagio dos

comprovantes de regularidade de que se encontra (m) em dia com suas obrigaE6es quanto i
Justiga do Trabalho e )s Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade

relativa i Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

9.8.1. Caso a sede da empresa seja o municlpio de Campo Grande, a regularidade fiscal com a

Fazenda Municipal deverd ser comprovada com a apresentagSo da CertidSo Negativa de

D6bitos Gerais - CNDG juntamente com a guia DAM paga e devidamente assinada pelos

responsdveis em conformidade com o Decreto Municipal ns t2.L24 de 22 de maio de 20L3.

9.8.2. Para fins de comprovagSo da documentagSo solicitada no subitem 9.8 e 9.8.L, a

vencedora poderd apresentar o Certificado de Registro Cadastral, em plena validade, com a

documentagSo nele indicada vigente e regular.

9.9. Quando n5o houver aderentes ao preEo registrado e o vencedor da licitagdo n5o assinar

a ata, ou ndo aceitar, ou nio retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigdes

estabelecidas, 6 facultado ao Municipio de Campo Grande/MS convocar as licitantes

remanescentes, na ordem de classificagdo, para, ap6s a comprovagSo dos requisitos para

habilitagSo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a

negociagSo, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, sem prejuizo da aplicagSo das

sang6es de que trata este edital.

9.10. A existOncia de pregos registrados n5o obriga a AdministragSo a contratar, facultando-

se a realizagSo de licitagio especifica para aquisigSo pretendida, assegurada prefer6ncia ao

fornecedor registrado em igualdade de condig6es conforme o art. L3 do Decreto ne

t2.48O/2OL4.

9.11. A Ata de Registro de PreEos, durante sua vig6ncia, poderd ser utilizada por qualquer



6rgdo ou entidade da Administrag5o Priblica que n6o tenha participado do certame licitat6rio,

mediante anu6ncia do 6195o gerenciador e do fornecedor detentor da ata.

9.12. As contratagdes adicionais de que trata o subitem 9.1-1 ndo poderSo exceder, por 6195o

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de

Pregos para o 6195o gerenciador e 6rg5os participantes.

9.13. As ades6es i Ata de Registro de Pregos n5o poderSo exceder ao quintuplo do

quantitativo de cada item registrado para o 6rg5o gerenciador e 6195o participante,

independentemente do ndmero de 6rg5os nio participantes que a aderirem.

9.14. A prioridade de aquisigSo dos produtos serd das cotas reservadas, considerando o

quantitativo previsto para cada 6195o ou entidade usudrio da ata de registro de pregos,

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou

as condig6es do pedido, justificadamente.

9.15. A detentora da ata n5o poderd subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou

parcialmente, o objeto da presente licitagSo (exceto o transporte dos objetos ofertados).

10 - DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

10.1. A nota de empenho serd emitida efou o contrato serd assinado diretamente na

Secretaria Municipal de Sa(de - SESAU, 6195o usudrio da Ata de Registro de Pregos, observada

as condigSes estabelecidas neste edital e o que dispde o art. 62 da Lei ns 8.666/93.

10.2. A AdministragSo convocard a licitante vencedora para assinar o termo de contrato,

aceitar ou retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias

riteis a contar da regular convocag6o, sob pena de decair o direito ) contratagSo, sem prejuizo

das sanE6es previstas neste edital.

LO.2.L. O prazo de convocagSo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado aceito pela AdministragSo, nos termos do $1e do art. 64 da Lei Federal ns 8.666/93,

10.3. Por ocasiSo da assinatura do contrato, aceite ou

instrumento equivalente, serd exigida da(s) licitante(s)
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comprovantes de regularidade de que se encontra em dia com suas obrigag6es quanto ir

Justiga do Trabalho e es Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade

relativa i Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

10.3.1. Caso a sede da empresa seja o municipio de Campo Grande, a regularidade fiscal com

a Fazenda Municipal deverd ser comprovada com a apresentagSo da CertidSo Negativa de

D6bitos Gerais - CNDG juntamente com a guia DAM paga e devidamente assinada pelos

responsdveis em conformidade com o Decreto Municipal np 12.124 de 22 de maio de 2013.

10.3.2. Para fins de comprovagSo da documentag5o solicitada no subitem 10.3 e 10.3.1, a

vencedora poderd apresentar o Certificado de Registro Cadastral, em plena validade, com a

documentagSo nele indicada vigente e regular.

10.4. Na hip6tese da (s) licitante (s) adjudicatdria (s) n5o assinar (em) o (s) contrato(s) e/ou

retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo mencionado no subitem 10.2,

serSo convocadas as licitantes remanescentes, sem prejuizo da aplicagSo das penalidades

cabiveis, na ordem de classificagSo de pregos para apresentagSo de todos os documentos

referente as fases posteriores e assim sucessivamente at6 que efetivamente seja assinado o

contrato.

10.5. DA ENTREGA:

10.5.1. O(s) objeto (s) serii(5o) entregue(s) de forma parcelada, conforme solicitagSo da SESAU

e nos quantitativos por ela requeridos, no prazo de at6 5 (cinco) dias riteis, a partir do

recebimento da nota de empenho.

10.5.1.1. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega

estabelecido, deverd encaminhar i SESAU solicitag5o de prorrogagSo de prazo de entrega, na

qual deverd constar o motivo do seu n5o cumprimento, devidamente comprovado, e o novo

prazo previsto para entrega, observado o prazo mdximo de 30 (trinta) dias.

10.5.1.2. A solicitagSo de prorrogagSo de prazo serd analisada pela SESAU, na forma da lei e

de acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais informarSo i
empresa sobre a decisSo proferida.

,/.' ) 24\d-- R'



10.5.1.3. Em caso de denegagSo da prorrogagSo do prazo de entrega, e n5o cumprindo o prazo

inicial, o fornecedorficard sujeito is penalidades previstas para atraso na entrega.

10.5.2. Os equipamentos deverSo ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua

Antonio Rufino de Souza ns 50 - Jardim Paradiso, Campo Grande -MS CEP:79117-009, no

hordrio de 7:30 is L0:30 e de 13:30 is 16:30 horas de segunda i sexta feira, exceto feriados.

10.5.2.1. O dia e o hordrio da entrega deverSo ser informados previamente pela contratada i
Ger6ncia de Suprimentos e Abastecimento pelo telefone (67) 2O2O - 1825.

10.5.3. Todas as despesas relativas i entrega e transporte dos objetos ofertados, bem como

todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente licitagSo, correrSo por

conta exclusiva da contratada.

10.5.4. Os objetos entregues deverSo estar de acordo com as especificagdes solicitadas pela

AdministragSo, inclusive no que diz respeito aos acess6rios, acompanhados do seu manual,

conforme e se solicitados no ANEXO lll e ANEXO lll-A deste edital.

10.5.5. A licitante vencedora deverd apresentar, no momento da entrega, ao responsdvel pelo

recebimento dos objetos ofertados, c6pia do Alvar6 ou Certificado de Licenga Sanitdria do

veiculo que os transportou, pertinente com os produtos licitados e expedido pelo 6195o

competente da sua respectiva esfera Estadual ou Municipal, salvo se a legislagSo do ente

dispensar o veiculo de licenga, ocasiSo em que deverd comprovar a isengSo ao responsdvel

pelo recebimento.

10.6. DA GARANTIA.

10.6.1. Os itens dos lotes 01,01.1, O7 e07.'L deverSo possuir garantia minima de L2 (doze)

meses, a contar da entrega do equipamento.

LO.5.2. Para os lotes ndo elencados no subitem anterior serd aplicada a garantia legal prevista

no CDC e, complementarmente, a garantia do fabricante, se concedida.

10.5.4. Caso um dos materiais apresente defeito durante o periodo de garantia, este deverd

ser trocado por um novo em ate 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento de

notificaESo.
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10.7. As demais condig6es estao dispostas na clSusula s6tima da minuta do contrato (ANEXO

Vlt) e no termo de referOncia (ANEXO lll e ANEXO lll-A).

11_ DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto, serd efetuado mediante cr6dito

em conta corrente, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento definitivo,

ap6s a apresentaqio da nota fiscal e da documentagao fiscal e trabalhista, devidamente

atestadas pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XlV, alinea "a", combinado

com o art.73, inciso ll, alinea "b", da Lei ns 8.666/93 e alteragdes.

LL.L.L. As disposig6es relativas ao reajuste contratual encontram-se dispostas na minuta do

contrato (ANEXO Vl!), parte integrante deste instrumento.

11.2. As demais condig6es estSo dispostas na cldusula sexta da minuta do contrato (ANEXO

vil).

12 - DA DOTAGAO ORGAMENTARTA

12.1. As despesas decorrentes da presente licitag5o correrSo a cargo dos 6rg5os ou entidades

usu6rios da Ata de Registro de Pregos cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesa

constarSo nas respectivas notas de empenho, ordem de fornecimento ou documento

equivalente, observadas as condig6es estabelecidas neste Edital e no artigo 62, da Lei ne

8.666 193 e a ltera96es posteriores.

13 - DO PEDTDO DE ESCLARECTMENTO, tMPUGNAGAO AO EDITAL E RECURSO

13.1. Qualquer interessado poderd em at6 01 (dia) 0til antes da data fixada para abertura da

sessSo prlblica, solicitar esclarecimentos ou providOncias e impugnar o ato convocat6rio do

pregSo, sob pena de decadOncia do direito de faz6-lo administrativamente.

13.2. A impugnagSo e os pedidos de esclarecimentos serSo dirigidos ao ()) Pregoeiro (a).

13.3.

ef ou

para

N5o serSo conhecidas as impugnagSes e os recursos apresentados fora do prazo legal

subscritos por representante n5o habilitado legalmente ou n5o identificado no processo

responder pelo proponente.
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13.4. Acolhida a impugnagSo contra o ato convocat6rio, que afete a formulagSo de propostas,

serd designada nova data para a realizaEso do certame, na forma do $+e do art. 21 da Lei ns

8.6661e3.

13.5. Manifestada a intengSo recursal nos termos do subitem 7.4.1 deste edital, o recorrente

terd o prazo de 01 (uml dia para apresentar as raz6es, ficando os demais licitantes, desde

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es em iEua! prazo, que comegard

a contar do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensdveis A defesa de seus interesses.

13.6. A falta de manifestagSo imediata e motivada importard na decad6ncia do direito de

recu rso.

13.7. N5o serd concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelat6rios ou

quando n5o justificada a intengSo de interpor o recurso pelo proponente.

13.8. O acolhimento de recurso importar6 a invalidagSo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

13.9. Os procedimentos para apresentagSo de impugnagSo, pedidos de esclarecimento e

interposigSo de recurso, compreendida a manifestagSo pr6via do licitante, durante a sessSo

p0blica, o encaminhamento das razdes recursais e de eventuais contrarraz6es pelos demais

licitantes, serSo realizados preferencialmente no 6mbito do sistema eletr6nico (SGC), em

formuldrios pr6prios, podendo ser aceitos, ainda, digitalizados e encaminhados pelo e-mail:

esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br ou, por via fisica, em dias 0teis no

hordrio de 07h30 is 13h30, na Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo/DICOM/SEGES, Av.

Afonso Pena n. 3.297, t6rreo, Centro, Campo Grande- MS.

14 - DAS PENALIDADES

14.1. Se no decorrer da sessSo priblica da licitagSo ficar

irregularidade pela qual possa ser responsabilizada

seguintes penalidades:

L4.L.L. ADVERTENCIA por escrito;

comprovada a exist6ncia de qualquer

a LICITANTE, esta poderd sofrer as

-t' ) 27
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L4.L.2. MULTA que serd aplicada da seguinte forma:

14.L.2.L Multa compensat6ria de LO% ldez por cento), calculada sobre o valor total da

proposta ou sobre o valor final ofertado pela LICITANTE DESISTENTE, na hip6tese de

desistdncia injustificada do lance, ap6s o ENCERRAMENTO da fase de lances, sem prejuizo da

aplicagSo da penalidade prevista no subitem 1.4.1.3 deste edital.

L4.L.2.2. Multa compensat6ria de LO% ldez por cento), calculada sobre o valor total do prego

registrado em favor do detentor ou sobre o valor total da proposta ou lance final quando a

empresa, sem motivo justo, n5o celebrar o contrato ou deixar de assinar a ata de registro de

pregos, ap6s regularmente convocada.

t4.t.3.lmpedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo n6o superior a 05 (cinco) anos,

nos termos do artigo 7s da Lei ns 1O.52O/20O2.

14.2. No caso dos prejulzos, devidamente comprovados, superarem o valor da multa

compensat6ria, poderd a AdministragSo exigir judicialmente o valor excedente, nos termos

do artigo 4L6, pardgrafo tlnico do C6digo Civil.

t4.3. Sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos )

AdministragSo Priblica previstos no inciso lV, do artigo 5e, da Lei ne L2.84612O73, sujeitarSo

os infratores ds penalidades previstas na referida lei.

14.4. As sangdes previstas neste edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas de

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo do cancelamento do registro nos termos do

artigo 18 do Decreto Municipal ns L2.48O/2OL4.

14.5. A aplicag5o de sang6es previstas neste item ndo exclui a possibilidade de apreciagSo de

outras quest6es pelo Poder Judicidrio, em especial, quanto i esfera civel e/ou criminal.

14.6. Em qualquer hip6tese de aplicagio de sang6es administrativas, assegurar-se-d o direito

ao contradit6rio e a ampla defesa.

14.7. As disposig6es relativas is penalidades aplicdveis i fase de execugSo contratual estSo

dispostas na clSusula d6cima primeira da minuta do contrato (ANEXO Vll).
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15.1. As normas disciplinadoras desta licitagSo serSo interpretadas em favor da ampliagSo da

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que n5o

comprometam o interesse pilblico, a finalidade e a seguranga da contratagSo.

15.2. Toda a documentagSo exigida para o certame deverd ser anexada em c6pia leg[vel e fiel

de documentos originais ou autenticados por cart6rio competente ou por servidor da

Administraeeo, ou publicagSo em Didrio Oficial e/ou documento disponivel na lnternet, no site

oficial do 6rg5o emissor, ou autenticados digitalmente, sendo que somente serSo

considerados os que estejam em plena validade, ressalvadas as hip6teses previstas neste

edital. No caso de documentos emitidos em lfngua estrangeira, os mesmos deverSo estar

acompanhados da tradugSo para lingua portuguesa nos termos da legislagSo vigente.

Documentos enviados por fax n5o serSo aceitos.

t5.2.L. As declarag6es das empresas licitantes solicitadas no edital deverSo ser assinadas e

identificadas (nome completo, RG e CPF) pelo representante legal ou pelo procurador por ele

constituido, conforme Certificado de Registro Cadastral, n5o havendo a necessidade de

autenticagSo do documento.

15.3. E facultada ao (i) pregoeiro (a) ou i autoridade superior, em qualquer fase da licitagSo,

a promogSo de dilig6ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugSo do processo,

vedada a inclusSo posterior de documento que deveria ser apresentado na licitagSo.

15.3.1. No caso de documentagSo assinada por procurador que nao conste no Certificado de

Registro Cadastral o pregoeiro solicitard na sessSo o envio da procuragSo outorgada pelo

representante legal da licitante, sob pena de desclassificag5o ou inabilitagSo.

15.4. Os casos omissos serSo resolvidos pelo (a) pregoeiro (a)com base na legislagSo vigente.

15.5. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela ap6s a abertura da sessSo do

pregSo.

15.6. As informag6es inerentes a este pregSo poderSo ser obtidas pelos interessados na

Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo/DICOM/SEGES, localizada na Av. Avenida Afonso Pena
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ne3.297, Pago Municipal, T6rreo, nesta Capital, ou pelo telefone n. (OXX) 67 331,4-3267 em

dias [teis no hordrio de 07h30 is 13h30 ou pelo e-mail:

esclarecimento.dicom @seges.cam pogrande. ms.gov.br.

15.7. Os demais atos pertinentes a esta licitagSo, passlveis de divulgagSo, serSo publicados

conforme os meios estabelecidos no artigo 20 do Decreto Federal n"- 7O.O24/2OL9.

15.8. C6pias do edital e seus anexos poderSo ser obtidos gratuitamente pela lnternet

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, pelo Sistema Gestor de Compras,

no enderego eletr6nico http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc ou, ainda, diretamente

no setor de Cadastro da Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo/DICOM por meio de midia

externa ou pelo e-mail : cadastro.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br.

15.8.1. Caso prefira o edital fisico o custo de reprodugSo serd calculado tendo como refer6ncia

as disposig6es da ResolugSo SEGES ns L7t/2020, publicada no Didrio Oficial de Campo Grande

ne 5.804, em L4 de janeiro de 2020.

15.9. O municipio poderd revogar o presente pregSo por interesse pilblico decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,

devendo anulS-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagSo de terceiros, mediante parecer

escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei n. 8.666/93.

15.10. O foro designado para julgamento de quaisquer quest6es judiciais resultantes deste

Edital serd o da Comarca de Campo Grande - MS, considerado aquele a que estd vinculado o

(a) Pregoeiro (a).

15.11. Em caso de diverg6ncia entre as disposig6es constantes no edital e em todos os seus

anexos, prevalecerSo ds disposig6es do edital.

L5.L2.lntegram o presente edital, independentemente de qualquer transcrigSo, os ANEXOS:

I- VALOR MAXIMO ACEITAVEL;

il- PROPOSTA DE PREQOS;

ilrlilr-A - TERMO DE REFERENCTA;

IV _ DECLARACAO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO ANUAL;

V - DECLARAEAO DE VERACIDADE;
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VI_ MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS;

VII - MINUTA DO CONTRATO;

vlll- RELACAo Dos oRGAos QUE TNTEGRAM O SRp E QUANTTDADES ESTTMADAS.

Campo Grande - MS, 10 de julho de 2020.

Diretor-Geral de

ANA CAROLINARANI-OS DE AL

Chefe da DivisSo de Editais
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ANEXO I

VALOR VIAXIVIO ACETTAVEL

Item C6digo DescrigSo Unidade Tipo Item Despesa Qtde Valor Unit.

M6ximo

Valor Total

M6ximo

Lei 147
(%)

1
0001742

1

Cardioversor / Desfibrilador - Tipo: port6til,
AlimentagSo: bivolt autom6tico e bateria;
Uso: adulto e pedi6trico; Forma de onda:

bif6sico; Display: LCD de no minimo de 5,6";
Tempo m6ximo de carga: at6 15 segundos;

Carga: ajust6vel de no minimo 1 a250 J;
Monitoramento: ECG e oximetria;

DesfibrilagSo: externa sincronizada e n6o
sincronizada; Bateria: recarreg6vel, com

capacidade minima de 30 descargas;
Memoria: arquivar no minimo os ultimos 70
eventos; Velocidade de varredura: minimo

de 25 mm/s e 50 mm/s; lmpressSo: t6rmica;
Marca passo: externo transcutineo; Deve

possuir: alarmes e sinais sonoros;
Acompanha: equipamentos e acess6rios

necessSrios ao seu funcionamento,
conforme especificado no Termo de
Refe16ncia; Dados complementares:

informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia.

1 -Un. LOTE OOl 44905208 12
21 .287,5000 255.450,00 80,00

1
0001742

I

Cardioversor / Desfibrilador - Tipo: port6til;
Alimenta96o: bivolt autom6tico e bateria;
Uso. adulto e pedi6trico, Forma de onda:

bif6sico, Display: LCD de no minimo de 5,6"
Tempo m6ximo de carga: at6 15 segundos;

Carga: ajust6vel de no minimo 1 a250 J,
Monitoramento. ECG e oximetria;

DesfibrilagSo: externa sincronizada e n5o
sincronizada; Bateria: recarreg5vel, com

capacidade minima de 30 descargas;
Memoria: arquivar no mlnimo os rjltimos 70
eventos; Velocidade de varredura: mlnimo

de 25 mm/s e 50 mm/s; lmpressSo: t6rmica;
Marca passo: externo transcut6neo; Deve

possuir. alarmes e sinais sonoros;
Acompanha: equipamentos e acessorios

'1 - Un.
LOTE
001 .1

44905208 I 21.287,5000
63.862,50 20,00
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Valor Total
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1
0001742

1

necessSrios ao seu funcionamento,
conforme especificado no Termo de
ReferOncia; Dados complementares:

informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia.

1-Un LOTE
001.1

44905208 3
21 .287,5000 63.862,50 20,00

1
0001 735

0

Carro - Tipo: de emergOncia; Material:
chapa met6lica; Acompanha: no minimo
suporte de soro, suporte para cilindro de
oxig6nio, suporte para cardioversor ou
desfibrilador e t6bua para massagem
cardiaca; Requisito: com 4 rodizios

girat6rios e freios em 2 rodas; Pintura :

eletrostatica texturizada; Gaveteiro. com
sistema de travas contendo 3 gavetas,
sendo uma com divis6es para guardar

medicamentos e duas para uso geral e 1

compartimento com porta basculante;
Dimens6es. minimas de 700 x 410 x 1060

mm(CxLxA).

1-Un LOTE OO2 44905208 15 4.1 1 2,5000 61.687,50

,| 0001 73t
o

Capn6grafo - Tipo: portdtil; Uso: adulto,
pediatrico e neonatal; Display: num6rico er

LED; AlimentagAo: 2 pilhas AAA;
Autonomia: minima de I horas de uso

contlnuo; Requisito: com alarmes
audiovisuais, resistente a choques e 6gua;
Dimens6es: minimas de 52 x 39 x 39 mm.

1-Un. LOTE OO3 44905208 15

CANCELADO

1
0001 734

7

Kit Oxigenio - Tipo: port6til; Capacidade: 10
litros; Requisito: acompanha no minimo 01

cilindro de 10 litros em aluminio (sem
carga), 01 v6lvula reguladora de pressSo

com fluxometro, 01 umidificador com
mSscara contendo extensSo e 01 caninho

para transportar o cilindro.

1-kit LOTE OO4 44905208 15 4.950,0000 74 250,00

1
0001 734

8

Kit Oxigenio - Tipo: port6til; Capacidade: 4,€
litros; Requisito: acompanha no minimo 01

cilindro de 4,6 litros em aluminio (sem
carga), 01 v6lvula reguladora de pressSo

com flux6metro, 01 umidificador com
m6scara contendo extensSo e 01 carrinho

para transportar o cilindro.

1-kit LOTE OO5 44905208 15 2.940,0000 44.1 00,00

1
000378i

Eletrocardiografo - Modelo: portStil;
Capacidade de registro . 3 canais com
aquisigSo simultAnea de 12 derivag6es;
Requisito: display com visor digital para
visualizar a programagSo do aparelho e

problemas de mau contato do eletrodo, falta
de papel ; Registro. impressora de cabega

t6rmica de alta resolugSo; Velocidade:
registro de 25 ou 50 mm/s.; Papel: termo

sensivel milimetrico ; Ganho selecion6vel :

N/2 e 2 N; Frequ6ncia de amostragem :

minimo de 480 Hz; Filtros: contra
interferEncias de rede eletrica, tremor

muscular e desvio da linha de base; Campo
para identificagSo do paciente impressos no
papel; Circuito: entrada flutuante, protegido
de desfibrilagao e equipamentos cirurgicos

de alta frequ6ncia, detecgSo de marca
passo;

1-Un LOTE 006 44905208 15 4.959,0000 74 385,00
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1
0003787

Bateria: interna recarreg6vel, com
capacidade de manter o aparelho

funcionando por no minimo 2 hs, entrada
externa de 12V para uso em ambulAncia,
alimentagSo por rede el6trica 1101220V,

50/60H2 com seleq6o autom6tica;
Acompanha: 01 Cabo de alimentagSo e

carregador de bateria, 01 cabo paciente de
10 vias, 10 rolo de papel milimetrico, 01

conjunto de eletrodo precordiais, 04
eletrodos perif6ricos para uso de pacientes
neonatais, 01 maleta/bolsa para transporte,

01 Manual de instrug6es em portugu6s.

1-Un LOTE 006 44905208 15 4.959,0000 74.385,00

D
1

000603s

Foco cir0rgico - Tipo: Pedestal; Suporte:
Flexivel; Voltagem: bivolt; Material: metal;

Altura: regulSvel de 1,2m d 2m; Tipo de luz:
fria; Tipo de lAmpada : LED; Requisito:

regulador de luminosidade; Quantidade de
lAmpadas: minimo de 04; lntensidade

luminosa: m[nimo de 30.000 lux; Pot6ncia
minima: 1200 l[mens.

1-Un. LOTE OO7 44905208 15
18.900,0000

283 500,00 75,00

1
0006039

Foco cir[rgico - Tipo: Pedestal; Suporte:
Flexivel; Voltagem: bivolt; Material: metal;

Altura: regul5vel de 1,2m i 2m; Tipo de luz:
fria; Tipo de lSmpada : LED, Requisito:

regulador de luminosidade; Quantidade de
lAmpadas: minimo de 04; lntensidade

luminosa: mlnimo de 30.000 lux; Pot0ncia
mlnima: 1200 lomens.

1-Un. LOTE
007. 1

44905208 5
18.900.0000

94.500,00 25,00

1
000'1735

I

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugSo; TensSo: bivoll - 127 1220:
ParAmetros de medigSo: ECG , SPO2,

respiragSo, PNl, temperatura e frequ6ncia
de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 parimetros; Capacidade de

armazenamento: minimo de 24 horas;
Comunicagio: HL7/HlS; Acompanha: cabos

de alimentagSo e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, bragadeiras, suporte de fixa95o,
adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

1-un. LOTE OO8 44905208 ao 27.734,0000
1.053.892,00 76,00

1
0001 73r

I

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugSo, Tens6o: bivolt -', 27 1220:
Par6metros de medigAo: ECG , SPO2,

respiragio, PNl, temperatura e frequdncia
de pulso; Parimetros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 pardmetros; Capacidade de

1-un LOTE
008.1

44905208 12
27 734,0000

332.808,00 24.00
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1
0001 73t

I

armazenamento: minimo de 24 horas;
ComunicagSo: HL7IHlS; Acompanha: cabos

de alimentag6o e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, bragadeiras, suporte de fixagSo,
adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

'l -un LOTE
008.1

44905208 12
27.734,000C

332.808,00 24,00

0001 735
I

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugio; Tensao: bivoll - 1271220:
ParAmetros de medigSo: ECG , SPO2,

respiragSo, PNl, temperatura e frequ6ncia
de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 parAmetros; Capacidade de

armazenamento: minimo de 24 horas;
ComunicagSo: HL7lHlS; Acompanha: cabos

de alimentagSo e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, bragadeiras, suporte de fixagSo,
adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Referencia.

1 - Unid LOTE OO9 44905208 38
27.734,0000

1.053.892,00 76,00

,l 000'1735
I

Monitor - Tipo: cardiaco multiparametrico;
Tela: LCD de mlnimo 14", colorida de alta

resolugSo; TensSo: bivoll - 127122O:
Parametros de medigSo: ECG , SPO2,

respiraqSo, PNl, temperatura e frequEncia
de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 parAmetros; Capacidade de

armazenamento: minimo de 24 horas;
ComunicagSo: HL7lHlS; Acompanha: cabos

de alimentaqSo e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, bragadeiras, suporte de fixaqSo,
adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

't - Unid
LOTE
009.1

44905208 12
27.734,0000

332.808,00 24,00

1
0001 735

q

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de minimo '14", colorida de alta

resolugSo; Tens6o: bivoll - 1271220;
Parametros de medigSo: ECG , SPO2,

respiragio, PNl, temperatura e frequ6ncia
de pulso; Parametros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 parimetros; Capacidade de

armazenamento: minimo de 24 horas;
Comunicag5o: HL7/HlS; Acompanha: cabos

de alimentagSo e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, bragadeiras, suporte de fixagSo,
adaptador e impressora; Dados

complementares:

1-Un. LOTE O1O 44905208 38
27.734,0000

1.053.892,00 76,00

3s
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1
00u1 /34

9 conforme Termo de Refer6ncia. 1-Un LOTE O,IO 44905208 38
27.734,0000

1.053.892,00 76,00

1
0001 735

I

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de mlnimo 14", colorida de alta

resoluqSo; Tensao: bivolt - 1271220;
Par6metros de medig6o: ECG , SPO2,

respiragSo, PNl, temperatura e frequencia
de pulso; Parimetros adicionais: 2 canais

de pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream;

Capacidade de monitoramento: minimo de
10 parimetros; Capacidade de

armazenamento: minimo de 24 horas;
ComunicagSo. HL7lHlS; Acompanha: cabos

de alimentagao e de paciente, sendo no
minimo 5 vias para ECG, sensores,

eletrodos, braqadeiras, suporte de fixagdo,
adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

1-Un. LOTE
0'l 0.1

44905208 12
27 734,0000

332.808,00 24,00

1
0001273

Negatosc6pio - Tipo de posigeo: de parede;
Quantidade de corpos: [nico; Estrutura.
chapa de ago, em epoxi na cor branca;

Painel: frente em acrilico, transllcido, na cot
branco leitoso; Tela: com 14" x'l7" de 6rea
ritil; Sistema de iluminag6o: fluorescente ou
LED; AlimentaQSo. bivolt, Reator: eletr6nico
de partida r6pida; Dimens6es: mlnima de

0,47 x 0,38 x 0,03 m; Dados
complementares: informa96es

complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Un LOTE 01 1 44905208 15 498,7500 7.48't,25

1

1

0006495

Suporte - Tipo: hamper; Material: estrutura
em metal tubular, com acabamento em

pintura ep6xi; Acompanha: saco em tecido
de algodSo cr0; Capacidade: minima de 10(

litros; Requisito: contendo pelo menos 3
(tres) rodizios, cada um medindo no minimc

2".

'r-Un LOTE 012 44905208 30 269,5000 8.085,00

000579r

Term6metro - Tipo: digital lnfravermelho;
Requisito: com mira laser, visor LCD com
iluminagSo, beep sonoro e desligamento

automdtico, Faixa de mediqSo: -30 a
+350oC ou superior, Dist6ncia focal: minim

12.1 .

'l - Un. LOTE 01 44905208 15 290,6600 4.359,90

1
0001 73(

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletronico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressao
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressSo de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilagao: Ventilageo po

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); VentilagSo por PressSo Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
Presseo de Suporte - PSV); VentilagSo

1-
UNIDAD

E

LOTE 014 44905208 23
89.500,0000

2 058.500,00 76,67
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1
0001 736

U

N5o lnvasiva - NIV; CPAP, VentilagSo de
Back up em todas as modalidades, inclusive

em CPAP; Caracteristicas adicionais:
sistema de controles FiO2 de 21 a 100%:
volume corrente de 10 - 2000 ml; fluxo

inspiratorio de 6 a 100 Limin pelo menos;
frequ6ncia respiratoria de 20 a 120 rpm pelc

menos, tempo inspiratorio de 0,15 a 2
segundos pelo menos; Tela: colorida de no
minimo 10 polegadas com acionamento por

toque na tela; Dados complementares:
informaq6es complementares ao Termo de

Refe16ncia.

1-
UNIDAD

E
LOTE 014 44905208

89 500,0000 2.058.500,00 76,67

1
0001 736

0

Ventilador mecdnico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pediitricos e adultos; Requisito: press6o
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressio de pelo menos 0,5 a 1C

cmH2O; Modo de ventilagSo: VentilagSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); VentilagSo por PressSo Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo Nio
lnvasrva - NIV; CPAP; Ventilageo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 1O0'k, volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a 100 Umin pelo menos; frequ6ncia
respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-
UNIDAD

E

LOTE
014.1

44905208 7
89.500,0000 626.500,00 23,33

1
0001 73€

n

Ventilador mecinico - Tipo: eletrdnico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi5tricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressSo de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilagSo: VentilaE6o po

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e Pressao de Suporte -

PSV); VentilagSo por PressSo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e

Pressao de Suporte - PSV); VentilagSo Nic
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema

de controles FiO2 de

1 - Unid
LOTE 01 5 44905208 23

89 500,0000
2.058.500,00 76.67
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1
0001 736

0

2'l a '100%; volume corrente de '10 - 2000
ml; fluxo inspiratorio de 6 a 100 L/min pelo
menos; frequ6ncia respiratoria de 2O a 120
rpm pelo menos, tempo inspiratorio de 0,15
a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de
no minimo 10 polegadas com acionamento
por toque na tela; Dados complementares:
informag6es complementares ao Termo de

Referdncia

1 - Unid.
LOTE 015 44905208 23

89.500,0000 2.058 500,00 76,67

1

1

0001 73€
0

Ventilador mecinico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedidtricos e adultos; Requisito: pressio
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressSo de pelo menos 0,5 a l(
cmH2O; Modo de ventilagio: VentilagSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -

PSV); Ventilagio por Pressio Controlada
PCV (Assistido i Controlado, SIMV e

PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo NAo
lnvasiva - NIV; CPAP; Ventilagio de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%; volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio
de 6 a 100 L/min pelo menos; frequ6ncia
respirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no m[nimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: Informag6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1 - Unid. LOTE
01 5.1

44905208 7
89.500,0000

626.500,00 23,33

0001 73€
0

Ventilador mecAnico - Tipo: eletronico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi5tricos e adultos; Requisito: press6o
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressao de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilagSo: VentilaqSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -

PSV); VentilagSo por Pressio Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e

PressSo de Suporte - PSV); Ventilag5o N5o
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%; volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio
de 6 a 100 Umin pelo menos; frequEncia

respiratoria de 20 a '120 rpm pelo

1-Und LOTE 016 44905208 23
89.500,0000

2.058.500,00 trj,ot
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1
0001 736

menos, tempo inspiratorio de 0,15 a 2
segundos pelo menos; Tela: colorida de no
minimo l0 polegadas com acionamento por

toque na tela; Dados complementares:
informag6es complementares ao Termo de

ReferEncia.

1-Und LOTE O16 44905208 23
89.500,0000

2.058.500,00 76,67

1
0001 736

0

Ventilador mecAnico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressSo de pelo menos 0,5 a 1[
cmH2O; Modo de ventilag6o: VentilagSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); VentilagSo por PressAo Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
PressSo de Suporte - PSV); VentilaQao Nao
lnvasiva - NIV; CPAP; Ventilagao de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%: volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio
de 6 a '100 L/min pelo menos; frequ6ncia
respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspiratorio de 0,1 5 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no mlnimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Und LOTE
01 6.1

44905208 7
89.500,0000

626.500,00 aa aa

1
0001 736

0

Ventilador mecinico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressSo de pelo menos 0,5 a 1C

cmH2O; Modo de ventilagSo: Ventilag6o por
Volume Controlado VCV (Assistido /

Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); VentilagSo por PressSo Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
Pressio de Suporte - PSV); Ventilag6o N5o
lnvasiva - NIV; CPAP; Ventilagio de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais. sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%: volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a 100 Umin pelo menos; frequ6ncia
respiratoria de 20 a '120 rpm pelo menos,
tempo inspiratorio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na

tela; Dados

1.UND LOTE 017 44905208 23
89 500,0000

2.058.500,00 76,67
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1

0001 73(
0

complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refe16ncia. ,I - UND LOTE 0,1 7 44905208 23

89.500,0000
2.058.500,00 76,67

0001 736
0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pediStricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a BOcmH2O e pressAo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por press5o de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilagSo: VentilagSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e Pressao de Suporte -
PSV); VentilagSo por Press5o Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
PressSo de Suporte - PSV); Ventilagao Neo
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%, volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a '100 Umin pelo menos; frequ6ncia
respirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspiratorio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no mlnimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1 -UND LOTE
o17.1

44905208 7
89.500,0000 626.500.00 23,33

1
0001 73€

tt

Ventilador mec6nico - Tipo: eletrOnico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressio de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilag6o: VentilaqSo por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); Ventilagao por Pressao Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo NEo
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais. sistema
de controles FiO2 de 21 a 100o/o; volume

corrente de 10 * 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a 100 Umin pelo menos, frequEncia
respirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspiratorio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer€ncia.

1-
Unidade

LOTE 018 44905208 a1 89.500,0000
2.058.500,00 76,67
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Item C6digo Descrigio Unidade Tipo Item Despesa Qtde Valor Unit.

M6ximo

Valor Total

MSximo

Lei 147 (%)

1
0001 736

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletronico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedidtricos e adultos; Requisito: pressSo
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressao de pelo menos 0,5 a 1(
cmH2O; Modo de ventilag5o: Ventilagio po

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -

PSV); VentilagSo por PressSo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e

PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo N5o
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100o/o: volume

corrente de '10 - 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a 100 Umin pelo menos; frequdncia
respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informaq6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-
Unidade

LOTE
01 8.1

44905208 7
89.500,0000

626.500,00 23,33

1
0001 736

0

Ventilador mec6nico - Tipo. eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: press6o
controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de

suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos,
PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos;

sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5
L/min e por pressao de pelo menos 0,5 a lC
cmH2O; Modo de ventilagSo: Ventilag6o por

Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte -
PSV); Ventilagio por PressSo Controlada

PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
Pressao de Suporte - PSV); VentilagSo N5o
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back
up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 21 a 100%, volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo inspiratorio
de 6 a 100 L/min pelo menos; frequ6ncia
respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos,
tempo inspiratorio de 0,'15 a 2 segundos

pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na
tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer€ncia.

1-Un. LOTE 019 44905208 23 89.500,0000 2.058.500,00 /b,b /

1
0001 73€

0

Ventilador mecinico - Tipo: eletronico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressao
controlada de 5 a

't - Un.
LOTE
019.1

44905208 7
89.500,0000

626 500,00 23,33

4t



Processo ne 31,.67 2 / 2O2O -57
Rubrica: .D fls: SX2

0001 736
0

80cmH2O e pressSo de
suporte de 0 a
pelo menos, PEEP de 0
a 45cmH2O pelo menos;
sensibilidade inspirat6ria
por fluxo 0,5 a 5 Umin e

por pressSo de pelo
menos 0,5 a 10 cmH2O;

Modo de ventilagSo:
VentilagSo por Volume

Controlado VCV
(Assistido / Controlado,

SIMV e PressSo de
Suporte - PSV);

VentilagSo por PressSo
Controlada PCV

(Assistido / Controlado,
SIMV e PressSo de

Suporte - PSV);
VentilagSo N5o lnvasiva

NIV; CPAP; VentilagSo
de Back up em todas as
modalidades, inclusive

em CPAP;
Caracteristicas

adicionais: sistema de
controles FlOZ de 21 a
100%; volume corrente
de 10 - 2000 ml; fluxo
inspiratorio de 6 a 100

L/min pelo menos;
frequ6ncia respiratoria

20 a 120 rpm pelo
menos, tempo

inspiratorio de 0,15 a 2
segundos pelo menos;

Tela: colorida de no
minimo '10 polegadas
com acionamento por
toque na tela; Dados

complementares:
informaq6es

complementares ao
Termo de Refer6ncia.

1-Un. 44905208 89.500,0000
626 500,00

21 .241 .761 ,15

42

Item C6digo Descrig6o Unidad
e

Tipo Item
Despesa

Qtde Valor Unit.

fi/livimn
Valor Total

Miximo
Lei 147

(%)

1
LOTE
01 9.1

7 23,33

Valor Total Global M6ximc
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ANEXO II
PROPOSTA DE PRE9OS

PROPOSTA DE PREQO MODALIDADE
PREGAO ELETRONICO LEI

13979t2020

NUMERO
08712020

TIPO
Menor Prego

)196o: FMS - Fundo Municipal de Sa[de
]rocessoN!:031672/2020.57.Registrodepre9osparaeven1UalAoUlslQAoDEMATEFlAlSE
rospitalar, pqra viabilizar o combate a pandemia causada pelo Coronavirus.
rroponente:

ndereoo:
lidade:
Ielefone: lEmail:
ITEM ESPECTFTCAQAO UNID. QUANT. MAHCA E

MODELO
PRAZO DE
ENTREGA

PREEO UNtT. PREQO TOTAL

_oTE 001
1 Cardioversor / Desfibrilador - Tipo: port6til; Alimentagao: bivolt

autom6tico e bateria; Uso: adulto e pedidtrico; Forma de onda:
bifAsico; Display: LCD de no m[nimo de 5,6";Tempo mdximo de
oarga: at6 15 segundos; Carga: ajustdvel de no minimo 1 a 250 J;
Monitoramento: ECG e oximetria; Deslibrilag6o: externa
sincronizada e n6o sincronizada; Bateria: recarregdvel, com
:apacidade m[nima de 30 descargas; Mem6ria: arquivar no mfnimo
cs riltimos 70 eventos; Velocidade de varredura: mlnimo de 25
nm/s e 50 mm/s; lmpressSo: t6rmica; Marca passo: externo
lranscutAneo; Deve possuir: alarmes e sinais sonoros; Acompanha:
equipamentos e acess6rios necessarios ao seu funcionamento,
:onforme especificado no Termo de Refer6ncia; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia.

1-Un. 12

VALOR TOTAL LOTE OO1 H$
LOTE 001.1

1 Sardioversor / Desfibrilador - Tipo: portdtil; Alimentagao: bivolt
automAtico e bateria; Uso: adulto e pedidtrico; Forma de onda:
cifdsico; Display: LCD de no mlnimo de 5,6"; Tempo mdximo de

'1 - Un. o
\^

v
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3arga: at6 15 segundos; Carga: ajustdvelde no m[nimo 1 a250J;
Monitoramento: ECG e oximetria; DesfibrilaqSo: externa
sincronizada e nao sincronizada; Bateria: recarregdvel, com
:apacidade minima de 30 descargas; Mem6ria: arquivar no mfnimo
cs tiltimos 70 eventos; Velocidade de varredura: minimo de 25
rm/s e 50 mm/s; lmpressdo:t6rmica; Marca passo: externo
:ranscutAneo; Deve possuir: alarmes e sinais sonoros; Acompanha:
-.quipamentos e acess6rios necessdrios ao seu funcionamento,
:onforme especificado no Termo de Refer6ncia; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
lefe16ncia.
/ALOR TOTAL LOTE 001.1 R$
_oTE 002

1 Oarro - Tipo: de emerg6ncia; Material: chapa metdlica; Acompanha:
ro minimo suporte de soro, suporte para cilindro de oxig6nio,
suporte para cardioversor ou desfibrilador e t6bua para massagem
:ardiaca; Requisito: com 4 rodlzios girat6rios e freios em 2 rodas;
Pintura : eletrost6tica texturizada; Gaveteiro: com sistema de travas
:ontendo 3 gavetas, sendo uma com divis6es para guardar
nedicamentos e duas para uso geral e 1 compartimento com porta
casculante; Dimens6es: m[nimas de 700 x 410 x 1060 mm (C x L x
A).

1-Un. 15

VALOR TOTAL LOTE OO2 R$
_orE 003

1 0apn6grafo - Tipo: port6til; Uso: adulto, pedi6trico e neonatal;
Display: num6rico em LED; Alimentagdo: 2 pilhas AAA; Autonomia:
rlnima de 8 horas de uso contfnuo; Requisito: com alarmes
audiovisuais, resistente a choques e 6gua; Dimens6es: minimas de
52x39x39mm.

)BS* LOTE 03 CANCELADO. POR LIMITAC6ES DO SISTEMA NAO FoI PossiVEL Exclui-to DI

,LANILHAS E DA PROPOSTA DE PRECOS, POREM O MESMO NAO SERA oBJETo DE DISPUTA.

VALOR TOTAL LOTE OO3 R$
orE 004

1 Kit Oxig6nio - Tipo: portdtil; Capacidade: 10 litros; Requisito:
acompanha no minimo 01 cilindro de 10 litros em alum[nio (sem
:arga), 01 v6lvula reguladora de pressdo com flux6metro, 01

1-kit 15
vt)
P

t,
0)_
YI
I

44



Processo ne 31,.67 2 / 2020 -57

Ru brica:_Fls:_

idificador com mascara contendo extensao e 01 carrinho para
o cilindro.

ALOR TOTAL LOTE OO4 R$
TE OO5

Oxig6nio - Tipo: portdtil; Capacidade: 4,6 litros; Requisito:
companha no m[nimo 01 cilindro de 4,6 litros em aluminio (sem

, 01 vdlvula reguladora de pressio com fluxdmetro, 01
midificador com m6scara contendo extensSo e 01 carrinho para

o cilindro.
ALOR TOTAL LOTE OO5 R$
oTE 006
letrocardi6grafo - Modelo: port6til; Capacidade de registro : 3

is com aquisigdo simultAnea de 12 derivag6es; Requisito:
play com visor digital para visualizar a programag6o do aparelho

problemas de mau contato do eletrodo, falta de papel ; Registro:
pressora de cabega t6rmica de alta resoluq6o; Velocidade:

tro de 25 ou 50 mm/s.; Papel: termo senslvel milim6trico ;

ho seleciondvel : N/2 e 2 N; Frequ6ncia de amostragem :

inimo de 480 Hz; Filtros: contra interfer6ncias de rede el6trica,
r muscular e desvio da linha de base; Campo: para

tificagSo do paciente impressos no papel; Circuito: entrada
lutuante, protegido de desfibrilagSo e equipamentos cir(rgicos de

frequ6ncia, detecgio de marca passo; Bateria: interna
dvel, com capacidade de manter o aparelho funcionando

no mlnimo 2 hs, entrada externa de 12V para uso em
ia, alimentaqdo por rede el6trica 1101220V,50/6OHz com

autom6tica; Acompanha: 01 Cabo de alimentag6o e
egador de bateria, 01 cabo paciente de 10 vias, 10 rolo de

milim6trico, 01 conjunto de eletrodo precordiais, 04 eletrodos
6ricos para uso de pacientes neonatais, 01 maleta/bolsa para

ransporte, 01 Manual de instruQ6es em

1-Un.

ALOR TOTAL LOTE 006 R$
007

oco cir[rgico - Tipo: Pedestal; Suporte: Flex[vel; Voltagem: bivolt;
ial: metal; Altura: reguldvel de 1,2m A 2m; Tipo de luz: fria;

ipo de lAmpada : LED; Requisito: regulador de luminosidade;
de lAmpadas: minimo de 04; lntensidade luminosa:

inimo de 30.000 lux; Pot6ncia minima: 1200 l0mens.

{.,,

cp



Processo ns 31.67 2/ 2020-57
Ru brica:_Fls:--

/ALOR TOTAL LOTE OO7 R$
_oTE 007.1

1 Foco cir[rgico - Tipo: Pedestal; Suporte: Flex[vel; Voltagem: bivolt;
Vlaterial: metal; Altura: regulavel de 1,2m a 2m; Tipo de luz: fria;
Iipo de lAmpada : LED; Requisito: regulador de luminosidade;
Quantidade de IAmpadas: minimo de 04; lntensidade luminosa:
ninimo de 30.000 lux; Pot6ncia minima: 1200 l0mens.

1-Un. 5

YALOR TOTAL LOTE 007.1 R$

-OTE OOB

1 \4onitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo
14', colorida de alta resolu96o; TensSo: bivolt - 1271220;
)arAmetros de medig6o: ECG , SPO2, respiragSo, PNl,
emperatura e frequOncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
ie pressdo invasiva, debito cardiaco e Capnografia ETCO2
Sidestream; Capacidade de monitoramento: minimo de 10
:ardmetros; Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horas;
)omunicaqdo: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagdo e de
raciente, sendo no m[nimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
rragadeiras, suporte de fixag6o, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Refer6ncia.

1-un. 3B

/ALOR TOTAL LOTE OOB R$
_oTE 008.1

1 Vonitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo
14 , colorida de alta resoluq6o; Tensdo: bivolt - 1271220;
)arAmetros de mediqdo: ECG , SPO2, respiragdo, PNl,
:emperatura e frequ6ncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
Je pressdo invasiva, d6bito card[aco e Capnografia ETCO2
Sidestream; Capacidade de monitoramento: m[nimo de 10
rarAmetros; Capacidade de armazenamento: m[nimo de 24 horas;
3omunicagSo: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagSo e de
caciente, sendo no m[nimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
rragadeiras, suporte de fixagdo, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Refer6ncia.

1-un. 12

/ALOR TOTAL LOTE 008.1 R$
_oTE 009

1 Monitor - Tipo: card[aco multiparam6trico; Tela: LCD de mfnimo
14", colorida de alta resoluqSo; Tensdo: bivolt - 1271220;
Parametros de medigdo: ECG , SPO2, respiraqSo, PNl,

1 - Unid 38 trr

p
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emperatura e frequOncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
je press6o invasiva, d6bito card[aco e Capnografia ETCO2
3idestream; Capacidade de monitoramento: m[nimo de 10
rarAmetros; Capacidade de armazenamento: mfnimo de 24 horas;
SomunicaqSo: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagSo e de
raciente, sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
:ragadeiras, suporte de fixag6o, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Refer6ncia.
/ALOR TOTAL LOTE OO9 R$
_oTE 009.1

1 Vonitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo
14", colorida de alta resolugAo; Tens6o: bivolt - 1271220;
Dardmetros de medigSo: ECG , SPO2, respiraqdo, PNl,
:emperatura e frequOncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
Je pressSo invasiva, d6bito card[aco e Capnografia ETCO2
Sidestream; Capacidade de monitoramento: minimo de 10
rarAmetros; Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horas;
Somunicagdo: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagdo e de
raciente, sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
rragadeiras, suporte de fixagSo, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Referencia.

1 - Unid 12

/ALOR TOTAL LOTE 009.1 R$
_oTE 010

1 Monitor - Tipo: card[aco multiparam6trico; Tela: LCD de mfnimo
14", colorida de alta resolugio; Tens6o: bivolt - 1271220;
)arAmetros de medigdo: ECG , SPO2, respiragSo, PNl,
.emperatura e frequ6ncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
Je pressdo invasiva, d6bito cardiaco e Capnografia ETCO2
Sidestream; Capacidade de monitoramento: m[nimo de 10
rarAmetros; Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horas;
)omunicag6o: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagdo e de
raciente, sendo no m[nimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
rragadeiras, suporte de fixag6o, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Refer6ncia.

1-Un. 38

/ALOR TOTAL LOTE 01O R$
_oTE 010.1

1 Vlonitor - Tipo: card[aco multiparam6trico; Tela: LCD de mfnimo
14", colorida de alta resolugdo; TensSo: bivolt - 1271220;

1-Un. 12

47y
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)arAmetros de medigSo: ECG , SPO2, respiragao, PNl,
emperatura e frequ6ncia de pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais
je pressdo invasiva, d6bito cardfaco e Capnografia ETCO2
iidestream; Capacidade de monitoramento: mfnimo de 10
rarAmetros; Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horas;
)omunicag6o: HL7lHlS; Acompanha: cabos de alimentagdo e de
>aciente, sendo no m[nimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos,
rragadeiras, suporte de fixagSo, adaptador e impressora; Dados
:omplementares: conforme Termo de Refer6ncia.
VALOR TOTAL LOTE 010.1 R$
_oTE 011

1 \egatosc6pio - Tipo de posiq6o: de parede; Quantidade de corpos:
jnico; Estrutura: chapa de ago, em ep6xi na cor branca; Painel:
'rente em acrllico, transl[cido, na cor branco leitoso; Tela: com 14"
< 17' de drea (til; Sistema de iluminagdo: fluorescente ou LED;
Alimentag6o: bivolt; Reator: eletrdnico de partida riipida;
Jimens6es: minima de 0,47 x 0,38 x 0,03 m; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
lefe16ncia.

1-Un. 15

/ALOR TOTAL LOTE 011 R$
_oTE 012

1 Suporte - Tipo: hamper; Material: estrutura em metal tubular, com
acabamento em pintura ep6xi; Acompanha: saco em tecido de
algodSo crf; Capacidade: minima de 100 litros; Requisito: contendo
relo menos 3 (tr6s) rodlzios, cada um medindo no mlnimo 2".

1-Un. 30

/ALOR TOTAL LOTE 012 R$
_oTE 013

1 Ierm6metro - Tipo: digital lnfravermelho; Requisito: com mira laser,
,risor LCD com iluminagio, beep sonoro e desligamento
automdtico; Faixa de medigSo: -30 a +350qC ou superior; DistAncia
'ocal: m[nima 12:1 .

1-Un. 15

VALOR TOTAL LOTE 013 R$
_oTE 014

1
y'entilador mecAnico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:
racientes neonatais, pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo
:ontrolada de 5 a BOcmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
:elo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade

1-
UNIDAD

E

ZJ
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spiratoria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressao de pelo menos 0,5
10 cmH2O; Modo de ventilagio: VentilagSo por Volume

trolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e PressSo de
uporte - PSV); Ventilag6o por Pressdo Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo N6o

asiva - NIV; CPAP; Ventilagio de Back up em todas as
odalidades, inclusive em CPAP; Caracterfsticas adicionais:

istema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequ6ncia

,spirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1
2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no mfnimo 10

com acionamento por toque na tela; Dados
plementares: informag6es complementares ao Termo de

ALOR TOTAL LOTE 014 R$
oTE 014.1

ilador mecAnico - Tipo: eletronico microprocessado; Uso:
ientes neonatais, pedidtricos e adultos; Requisito: pressdo
rolada de 5 a B0cmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade

irat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressSo de pelo menos 0,5
10 cmH2O; Modo de ventilagdo: Ventilag6o por Volume

trolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
iuporte - PSV); Ventilaqio por Press6o Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e Press6o de Suporte - PSV); Ventilagdo N6o
nvasiva - NIV; CPAP; Ventilagio de Back up em todas as

, inclusive em CPAP; Caracterfsticas adicionais:
istema de controles FiO2 de 21 a100%; volume corrente de 10 -

ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequdncia
rat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1

2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no mfnimo 10
com acionamento por toque na tela; Dados

plementares: informag6es complementares ao Termo de

1-
UNIDAD

E

ALOR TOTAL LOTE 014.1 R$
TE 015

ilador mecAnico - Tipo: eletrOnico microprocessado; Uso:
ientes neonatais, pediAtricos e adultos; Requisito: pressSo 17lg

xu?

?
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de 5 a BOcmH2O e pressao de suporte de 0 a 60cmH2O
lo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade

irat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressSo de pelo menos 0,5
10 cmH2O; Modo de ventilagdo: VentilagSo por Volume

rolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressio de
- PSV); Ventilag6o por PressSo Controlada PCV (Assistido

Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Ndo
nvasiva - NIV; CPAP; Ventilagdo de Back up em todas as

lidades, inclusive em CPAP; Caracteristicas adicionais:
istema de controles FiO2 de 21 a100%; volume corrente de 10 -

ml;fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequdncia
irat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1

2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
das com acionamento por toque na tela; Dados

plementares: informag6es complementares ao Termo de

ALOR TOTAL LOTE 015 R$
TE 015.1

entilador mecAnico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:
ientes neonatais, pedi6tricos e adultos; Requisito: pressdo
trolada de 5 a BOcmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O

menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
irat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressSo de pelo menos 0,5

10 cmH2O; Modo de ventilaqdo: VentilagSo por Volume
trolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de

porte - PSV); VentilagSo por Pressdo Controlada PCV (Assistido
'Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Nio
nvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back up em todas as
odalidades, inclusive em CPAP; Caracter[sticas adicionais:

istema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos;frequ6ncia

rspirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1
2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no m[nimo 10

com acionamento por toque na tela; Dados
plementares: informag6es complementares ao Termo de

Unid.

ALOR TOTAL LOTE 015.1 R$
oTE 01 6 r\J

t
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1 Ventilador mecanico - Tipo: eletrdnico microprocessado; Uso:
cacientes neonatais, pediatricos e adultos; Requisito: pressao
:ontrolada de 5 a 80cmH2O e pressSo de suporle de 0 a 60cmH2O
celo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
nspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressdo de pelo menos 0,5
a '10 cmH2O; Modo de ventilagSo: Ventilagdo por Volume
lontrolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
Suporte - PSV); VentilagSo por Press6o Controlada PCV (Assistido
'Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV); Ventilagdo Ndo
nvasiva - NIV; CPAP; Ventilag6o de Back up em todas as
nodalidades, inclusive em CPAP; Caracter[sticas adicionais:
;istema de controles FiO2 de 21 a 100o/"; volume corrente de 10 -
2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequdncia
'espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,15
l2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo '10

rolegadas com acionamento por toque na tela; Dados
:omplementares: informaq6es complementares ao Termo de
f efe16ncia.

1-Und 23

/ALOR TOTAL LOTE 016 R$
_orE 016.1

1 y'entilador mecAnico - Tipo: eletrOnico microprocessado; Uso:
:acientes neonatais, pediStricos e adultos; Requisito: pressio
:ontrolada de 5 a 80cmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
relo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
nspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por pressdo de pelo menos 0,5
r 10 cmH2O; Modo de ventilagdo: Ventilagdo por Volume
lontrolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Press6o de
3uporte - PSV); VentilagSo por PressAo Controlada PCV (Assistido
'Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilaqdo N6o
nvasiva - NIV; CPAP; Ventilag6o de Back up em todas as
nodalidades, inclusive em CPAP; Caracteristicas adicionais:
iistema de controles FiO2 de 21 a 100o/o; volume corrente de 10 -
2000 ml; fluxo inspiratorio de 6 a 100 L/min pelo menos; frequ6ncia
'espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,15
r 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no mlnimo 10
rolegadas com acionamento por toque na tela; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
iefe16ncia.

1-Und 7

lur.
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/ALOR TOTAL LOTE 016.1 R$
_oTE 017

1 Ventilador mecanico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:
pacientes neonatais, pedidtricos e adultos; Requisito: pressao
controlada de 5 a 80cmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
oelo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
nspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por pressdo de pelo menos 0,5
a 10 cmH2O; Modo de ventilagSo: VentilagSo por Volume
Oontrolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressio de
Suporte - PSV); Ventilagdo por Pressio Controlada PCV (Assistido
/Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Ndo
lnvasiva - NIV; CPAP; Ventilagio de Back up em todas as
nodalidades, inclusive em CPAP; Caracterfsticas adicionais:
sistema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
2000 ml;fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos;frequencia
'espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,15
a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no m[nimo 10
rolegadas com acionamento por toque na tela; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
f efe16ncia.

1-UND Z3

/ALOR TOTAL LOTE 017 R$
_oTE 017.1

1 /entilador mecAnico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:
:acientes neonatais, pedidtricos e adultos; Flequisito: pressdo
:ontrolada de 5 a BOcmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
relo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
nspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressio de pelo menos 0,5
a 10 cmH2O; Modo de ventilagio: Ventilagdo por Volume
Sontrolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
Suporte - PSV); Ventilaqdo por Pressdo Controlada PCV (Assistido
/Controlado, SIMV e Pressio de Suporte - PSV); Ventilaqio Ndo
lnvasiva - NIV; CPAP; Ventilagdo de Back up em todas as
nodalidades, inclusive em CPAP; Caracterfsticas adicionais:
sistema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos;frequ6ncia
'espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspiratorio de 0,15
a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no m(nimo'10
coleqadas com acionamento por toque na tela; Dados

1-UND 7
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plementares: informag6es complementares ao Termo de

ALOR TOTAL LOTE 017.1 R$
OTE 01B
entilador mecanico - Tipo: eletrdnico microprocessado; Uso:

ientes neonatais, pedidtricos e adultos; Requisito: pressao
de 5 a BOcmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O

lo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
iratoria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressio de pelo menos 0,5

10 cmH2O; Modo de ventilagdo: Ventilagdo por Volume
lado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Press6o de

- PSV); Ventilagio por Pressdo Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo N6o
nvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back up em todas as

alidades, inclusive em CPAP; Caracter[sticas adicionais:
tema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -

ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequ6ncia
at6ria de 20 a120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1

2 segundos pelo menos;Tela: colorida de no mfnimo 10
com acionamento por toque na tela; Dados
ntares: informag6es complementares ao Termo de

1-
Unidade

,ALOR TOTAL LOTE OlB R$
oTE 018.1
entilador mecAnico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:

tes neonatais, pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo
'olada de 5 a 80cmH2O e press6o de suporte de 0 a 6OcmH2O
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade

nspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressdo de pelo menos 0,5
'10 cmH2O; Modo de ventilagdo: Ventilag6o por Volume

trolado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
uporte - PSV); Ventilagdo por Pressdo Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Nio

nvasiva - NIV; CPAP; Ventilagdo de Back up em todas as
alidades, inclusive em CPAP; Caracteristicas adicionais:

istema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos;frequ6ncia
at6ria de 20 a 120 inspirat6rio de 0,1

1-
Unidade

9
C)

1 23

1 7
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2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
com acionamento por toque na tela; Dados

omplementares: informag6es complementares ao Termo de

ALOR TOTAL LOTE 018.1 R$
E 019

entilador mecanico - Tipo: eletr6nico microprocessado; Uso:
ientes neonatais, pedidtricos e adultos; Requisito: pressdo

de 5 a 80cmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O
lo menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade

spirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressdo de pelo menos 0,5
10 cmH2O; Modo de ventilagAo: Ventilagdo por Volume

VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
uporte - PSV); VentilagSo por Pressio Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Ndo

nvasiva - NIV; CPAP; Ventilagdo de Back up em todas as
odalidades, inclusive em CPAP; Caracteristicas adicionais:

istema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 10 -
ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequencia

espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,1
2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10

rs com acionamento por toque na tela; Dados
entares: informag6es complementares ao Termo de

1-Un.

ALOR TOTAL LOTE 01 9 R$
oTE 019.1
entilador mecAnico - Tipo: eletrOnico microprocessado; Uso:

ientes neonatais, pedidtricos e adultos; Requisito: press6o
trolada de 5 a 80cmH2O e pressdo de suporte de 0 a 60cmH2O

menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
spirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por pressio de pelo menos 0,5
10 cmH2O; Modo de ventilagdo: Ventilagdo por Volume

lado VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressdo de
uporte - PSV); Ventilagdo por Pressdo Controlada PCV (Assistido
Controlado, SIMV e Pressdo de Suporte - PSV); Ventilagdo Ndo

siva - NIV; CPAP; Ventilagao de Back up em todas as
idades, inclusive em CPAP; Caracterfsticas adicionais:

istema de controles FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de '10 -

1-Un.
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2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100 Umin pelo menos; frequ6ncia
'espirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo inspiratorio de 0,15
a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10
rolegadas com acionamento por toque na tela; Dados
:omplementares: informag6es complementares ao Termo de
f efe16ncia.
/ALOR TOTAL LOTE 019.1 R$

Estando de acordo com os termos do ato convocat6rio e com a legislag6o nele indicada,
propomos os valores acima com validade da proposta de _dias, com pagamento atrav6s

do banco _ ag6ncia nq _ c/c ne

Local e Data

CABIMBO E ASSINATUBA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE (contendo o CNpJ)
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ANEXO ilt

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Registro de pregos para eventual AQUIS|EAO DE MATERtAtS E EQUTpAMENTOS pERMANENTES lt,

destinados ao uso m6dico e hospitalar, para viabilizar o combate i pandemia causada pelo Coronavirus, conforme

relagSo constante do ANEXO l!l-A.

2. JUSTIFICATIVA

Em 11 de margo de 2020, devido ao aumento da disseminagSo global do novo Coronavirus (SARS-CoV-

2), foi decretada Pandemia de COVID-19 pela OrganizagSo Mundial da Sarjde (OMS) e declarada a Emerg6ncia em

SaIdePrjblicadelmport6nciaNacional(ESPIN), pormeiodaPortarianel88,de3defevereirode2Q2O,doMinist6rioda

Sadde.

Em razSo do referido cendrio, sobreveio a Lei ne t3.979, de 06 de fevereiro de2020, alterada pela

Medida Provis6ria ne 926, de 20 de margo de 2020, que disp6s sobre as medidas para enfrentamento da emergdncia

de saUde pUblica de import6ncia internacional decorrente do Coronavirus e que trouxe a redugSo, pela metade, dos

prazos dos procedimentos licitat6rios, na modalidade pregSo eletr6nico, cujo objeto seja a aquisi96o de bens, servigos

e insumos necess6rios ao enfrentamento da emerg6ncia de que trata a referlda Lei (art. 4e-G).

Seguindo o citado contexto normativo e diante da situagSo mundial, o Governo do Estado de Mato

Grosso do Sul, em 19 de margo de 2O2O, tamb6m declarou situagSo de emergEncia, ao editar o Decreto ne

7s.936/2020.

Semelhantemente, no Smbito do municipio de Campo Grande, a partir da edig5o do Decreto n. 14.195,

de 18 de margo de 2O2O e do Decreto Municipal ns 74.237, de 3 de abril de 2O2Ofoi, respectivamente, declarada

situagSo de emergdncia e estabelecidas medidas de prevengSo e enfrentamento ao COVID-19.

Posteriormente, com a edigSo do Decreto np 14.247, de 14 de abril de 2020, f oi declarado no Municipio

de Campo Grande Estado de Calamidade Prjblica em razSo da grave crise decorrente da pandemia do COVID-19,

ficando as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessSrias para combater a

disseminagSo do novo Coronavirus.

O Plano de Contingdncia Municipal de Enfrentamento i Doenga pelo Coronavirus 2019 (COVID-19)

atribuiu i Secretaria Municipal de SaIde- SESAU a gestSo dos insumos nesta Capital, devendo esta tomar provid6ncias

para evitar o desabastecimento de produtos/equipamentos no Municipio de Campo Grande essenciais ao

enfrentamento da doenga.

Levando em conta o aumento considerdvel dos casos da doenga em Campo Grande - MS, a existdncia

de outros investigados e a possibilidade de superlotagio das unidades de saride, a presente aquisigio 6 de suma

importSncia para manter os atendimentos ) populagSo, justificados pelo crescimento da demanda dos servigos de

sailde, devido ao avango da pandemia de Coronavirus, fazendo parte das medidas para o enfrentamento da

emerg6ncia de saide piblica de import6ncia internacional decorrente do coronavirus (COVID-19).
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A partir do despacho da Ger6ncia de Processamento das Licitag6es - GERPRO/DICOM a esta Gerr-ancia

de Registro de Pregos - GERP/DICOM, ao qual inicialmente foi pretendida a contratagSo do objeto em questSo por

dispensa de licitagSo, com base no art. 4s da Lei ns 13.979/2020 e posteriormente foi alterada para a realizagdo do

procedimento na modalidade pregSo de forma eletr6nica para formagSo de Sistema de Registro de Pregos, com base

no art.4" G da Lei n" 13.979/2020.

Desta forma, acatou-se o encaminhamento realizado, aonde instaurou-se o procedimento para a

aquisigSo almejada por meio de Sistema de Registro de Pregos, sendo assim, foram realizadas as adequag6es

necessdrias para o tr6mite almejado, bem como, a juntada dos documentos iniciais que seguem acostados a este

Termo de Refer6ncia.

3. ESPECTFtCAgoES TECNTCAS E QUANTITATTVOS

Itens
Lote Item Codigo DescriCSo Un.

Aouisicao
Qtd Period

LOTE
001
001.1

1 ooo17421 Cardioversor / Desfibrilador - Tipo: portAtil; Alimentagaot bivolt autometico e bateria; Uso: adulto e
pedielrico; Forma de onda; bifasico; Display: LCD de no minimo de 5,6"; Tempo meximo de carga:
at6 15 segundos, Carga; ajustavel de no minimo 1 a250 J, Monitoramento; ECG e oximetria;
Oesfibrilagaoi externa sinqonizada e nao sincronizada; Bateria: recarreg6vel, com capacidade
minima de 30 descargas, Mem6ria: arquivar no minimo os 0ltimos 70 eventos; Velocidade de
varredura: minimo de 25 mm/s e 50 mm/s; lmpressao: termi€; Marca passo: externo transcutaneo,
Deve possuir: alarmes e sinais sonoros, Acompanha: equipamentos e acessonos necessdflos ao
seu funcionamento, conforme especificado no Termo de ReferCncia, Dados @mplementaresi
informag6es complementares ao Termo de Referencia.

1

Unidade
15 1

LOTE
002

1 000'17350 Carro - Tipo: de emergencia; Material: chapa metalica; Acompanha: no minimo suporte de soro,
suporle para cilindro de oxigenio, suporte para cardioversor ou desfibrilador e t6bua para massagem
cardiaca; Requisito: com 4 rodizios girat6rios e freios em 2 rodas; Pintura: eletrost6tica texturizada,
Gaveteiroi com sistema de travas contendo 3 gavetas, sendo uma com divis6es para guardar
medicamentos e duas para uso geral e 'l compartimento com porla basculante: Dimensdes: minimas
de 700x410 x 1060 mm (C x L x A)

1

Unidade

'15 1

LOTE
003

1 0001 7349 Capnografo - Tipo: portetil, Uso: adulto, pedi6trico e neonatal, Displayr num6rico em LED;
Alimentagaor 2 pilhas MA, Autonomiar minima de 8 horas de uso continuo; Requisito: com alarmes
audiovisuais, resistente a choques e 6gua; Dimensoes: minimas de 52 x 39 x 39 mm

1

Unidade
15 1

LOTE
004

1 00017347 Kit Oxigenio - Tipo: portetil, Capacidade: 10 litros, Requisito: acompanha no minimo 01 cilindro de
10 lilros em aluminio (sem carga), 01 v6lvula reguladora de pressao com flux6metro, 01 umidificador
com mescara contendo extensao e 01 carrinho para transportar o cilindro

1-kit 15 I

LOTE
005

1 000'17348 Kit Oxig6nio - Tipo: porl6til: Capacidade 4,6 htros, Requisito: acompanha no minimo O1 cilindro de
4,6 litros em aluminio (sem carga), 01 v6lvula reguladora de presseo com flux6metro, O1 umidificador
com mAscara contendo extenseo e 01 carrinho oara transDortar o cilindro

1-kit 1 1

tOTE
006

1 0003787 Eletro€rdi6grafo - Modelo: port6til; Capacidade de registro : 3 €nais com aquisigao simultanea de
12 derivag6es, Requisito: display com visor digital para visualizar a programagao do aparelho e
problemas de mau contato do eletrodo, falta de papel ; Registro: impressora de cabega t6rmica de
alta resolugao, Velocidade: registro de 25 ou 50 mm/s., Papelt termo sensivel milim6trico, Ganho
selecion6vel . Nl2 e 2 N, Frequencia de amostragem ; minimo de 480 Hzi Filtros: contra
interferencias de rede eletrica, tremor muscular e desvio da linha de base, Campo: para identifi€Eao
do paciente ampressos no papel, Circuito: entrada flutuante, protegido de desfibrilageo e
equipamentos cinirgicos de alta frequencia, detecaao de marca passo, Bateria: interna rectreg6vel,
com capacidade de manter o aparelho funcionando por no minimo 2 hs, entrada externa de 1 2V
para uso em ambulencia, alimentageo por rede el6triG 11OI22OV,5O/60H2 com selegSo autom6tical
Acompanha 0'l Cabo de alimentagSo e €rregador de bateria, 01 cabo paciente de 10 vias, '10 rolo
de papel milimetrico,01 conunto de eletrodo precordiais,04 eletrodos perif6ricos para uso de
pacientes neonatais, 01 maleta/bolsa para transporte, 01 Manual de instruQdes em portugu6s

1

Unidade
I 1

LOTE
007
007.1

1 0006039 Foco cinirgico - Tipo: Pedestal, Suporte: Flexivel: Voltagem: bivolt; Material: metal, Altura: regul6vel
de 1,2m a 2m; Tipo de luz: fria; Tipo de lampada; LED; Requisito: regulador de luminosidade,
Quantidade de lampadas: minimo de 04; lntensidade luminosa: minimo de 30.000 lux; Potoncia
minima: 1200 lomens.

1

Unadade
20 1

LOTE
008
008 1

1 0001 7359 Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta resolugeo;
Tensao: bivolt - 1271220, Parametros de medigao ECG , SPO2, respiraFo, PNl, temperatura e
frequencia de pulso; Parametros adicionais: 2 canais de pressao invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream; Capacidade de monitoramento: minimo de 10 parametros;
Capacidade de armazenamenlo: minimo de 24 horas, Comunacageo: HL7/HlS, Acompanha: cabos
de alimentagao e de paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos, bragadeiras,
suporte de flxa9eo, adaptador e impressora; Dados @mplementarest conforme Termo de
Referencia.

1

Unidade
50 1

LUIE
009
009.'1

1 0001 7359 Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo 14', colorida de alta resoluqeo;
Tensao: bivolt - 1271220, Parametros de medig6o: ECG , SPO2, respiragao, PNl, temperatura e
frequencia de pulso; Parametros adicionais: 2 canais de pressao invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream, Capacidade de monitoramento: minimo de 10 parametros;
Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horas, Comuni€gaot HL7lHlS, Acompanhat cabos
de alimentaqao e de paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos, bragadeiras,
suporte de fixa96o, adaptador e impressora, Dados @mplementares: conforme Termo de
Referencia

1

UNIDADE
50 1

LOTE
010
01 0.1

1 0001 7359 Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico; Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta resolugao;
Tenseo: bivolt - 1271220, Parametros de medigeo: ECG , SPO2, respirageo. PNl, temperatura e
frequencia de pulso; Parameiros adicionais:2 canais de presseo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream; Capacidade de monitoramento: minimo de 10 paremetros,
Capacidade de armazenamento: minimo de 24 horasl ComuniGgeo: HL7/HlS; Acompanha: cabos
de alimentageo e de paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores, eletrodos, bragadeiras,
suporte de fixagao, adaptador e impressora, Dados @mplementares: conforme Termo de
Refer0ncia

1

unidade
50 1

LOTE
01 '1

1 0001 2738 Negatosc6pio - Tipo de posigeo: de parede; Quantidade de corpos: unico, Estrutura: chapa de ago,
em epoxi na cor branca; Painel: frente em acrilico, translucido, na cor branco leitoso; Tela: com 1 4"
x 17" de erea util, Sistema de iluminagao: fluorescente ou LED; Alimentag6o: bivolt, Reator:
eletronico de partida r6pida; Dimens6es: minima de 0,47 x 0,38 x 0,03 m, Dados complementares:
informag6es complementares ao Termo de Refer6ncia.

1

Unidade
15 1
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LOTE
012

1 0006495 Suporte - Tipor hamper, lvlaterial: estrutura em metal tubular, com acabamento em pintura epoxi,
Acompanha: saco em tecido de algodao sU, Capacidade: minima de 100 litros; Requisito: contendo
pelo menos 3 (tres) rodizios, €da um medindo no minimo 2".

1

Unidade
30 1

LOTE
013

1 0005794 Termometro - Tipo: digital lnfravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com iluminagao, beep
sonoro e desligamento autometico; Faixa de medigeo: -30 a +350oC ou superior; Distancia fo€l:
minima'12 1

I
Unidade

15 1

LOTE
014
014.1

1 0001 7360 Ventilador mecanico - Tipo: eletrdni6 microprocessado; Uso: pacientes neonatais, pedi6tricos e
adultos, Requisito: pressao controlada de 5 a 80cmH20 e pressSo de suporte de 0 a 60cmH20 pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos, sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
presseo de pelo menos 0,5 a '10 cmH2O, Modo de ventilagao: Ventila€o por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV), Ventilagao por Pressao Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV): Ventila€o Nao lnvasiva - NIV;
CPAP, Venlilagao de Back up em todas as modalidades, inclusive em CPAP; Caracteristicas
adicionais: sistema de controles FiO2 de 21 a looo/o: volume corrente de 10 - 2000 ml: fluxo
inspirat6rio de 6 a 1 00 Umin pelo menos; frequ6ncia respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo
ansparatorio de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela; Dados complementares: informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia

1

Unidade
30 1

LOIE
015
01 5.1

1 00017360 Ventilador mecanico - Tipo: eletr6nio microprocessado; Uso: pacientes neonatais, pediatricos e
adultos; Requisito: pressao controlada de 5 a 80cmH2O e pressao de suporte de 0 a 60cmH2O pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por
pressao de pelo menos 0,5 a '10 cmH2O; Modo de ventilagao: Ventilagao por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV), Ventilagao por Presseo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Presseo de Suporte - PSV)I Ventilagao Nao lnvasiva - NlV,
CPAP; VentilaqSo de Back up em todas as modalidades. inclusive em CPAP, Caracteristicas
adicionais: sistema de controies FiO2 de 21 a lOOo/", volume corrente de 10 - 2000 ml; fluxo
inspiratorio de6 a'100 L/min pelo menos; frequencia respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo
inspiratorio de 0,15 a 2 segundos pelo menost Tela: colorida de no minimo '10 polegadas com
acionamento por toque na tela; Dados complementares: informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia.

1 -Und 30 1

LOTE
016
01 6.1

1 000'17360 Ventilador mecenico - Tipo: eletroni@ microprocessado; Uso: pacientes neonatais, pedietricos e
adultos; Requisito: pressao conlrolada de 5 a 80cmH20 e pressao de suporte de 0 a 60cmH20 pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 Umin e por
presseo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O; Modo de ventila€o: Ventilageo por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV); Ventilageo por Presseo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Presseo de Suporte - PSV): VentilagSo Neo lnvasiva - NIV:
CPAP: VentilagSo de Back up em todas as modalidades, inclusive em CPAP, Caracteristi€s
adicionais: sistema de controles FiO2 de 21 a l0oo/o: volume corrente de '10 - 2000 ml: fluxo
inspirat6rio de 6 a 1 00 Umin pelo menos, frequencia respial6tia de 20 a 120 (pm pelo menos, tempo
inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela, Oados complementares: informagoes complementares ao Termo de
Refer6ncia.

1.UND 30 1

LOTE
017
0't7.1

,|
0001 7360 Ventilador mecanico - Tipo: eletroni@ microprocessado: Uso: pacientes neonatais, pedi6tricos e

adultos; Requisito: presseo controlada de 5 a 80cmH2O e pressao de suporte de 0 a 60cmH2O pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos, sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressao de pelo menos 0,5 a 10 cmH2oi Modo de ventilag6o: Ventilagao por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Presseo de Suporte - PSV); Ventilagao por Pressao Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV); Ventilagao Nao lnvasiva - NlVi
CPAP, Ventila€o de Back up em todas as modalidades, inclusive em CPAP: Caracteristicas
adicionais: sistema de controles FiO2 de 21 a 1OO./", volume corrente de 10 - 2000 ml; fluxo
inspirat6rio de 6 a 100 L/min pelo menos, frequgncia respiratoria de 20 a 120 rpm pelo menos, tempo
inspiratorio de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela: colorida de no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela; Dados complementarest informag6es complementares ao Termo de
Rele16ncia

1

UNIDADE
30 1

LOTE
018
018.1

1 oool 7360 Ventilador mecanico - Tipo: eletr6ni@ microprocessado, Uso pacientes neonatais, pediatricos e
adultos, Requisito: pressao controlada de 5 a 80cmH2O e presseo de suporte de O a 60cmH2O pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
presseo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O; Modo de ventilagao: Ventilagao por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Presseo de Suporte - PSV); Ventilagao por Press6o Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV), Ventilagao Neo lnvasiva - NIV:
CPAP; Ventilagao de Eack up em todas as modalidades, inclusive em CPAP, Caracteristicas
adicionais sistema de controles FiO2 de 21 a 1000/., volume corrente de 10 - 2000 ml: fluxo
inspiratorio de 6 a 1 00 L/min pelo menos; frequgncia respiratotia de 20 a 120 em pelo menos, tempo
inspiratorio de 0,15 a 2 segundos pelo menos Tela: colorida de no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela, Dados complementares: informag6es complementares ao Termo de
Refe16ncia.

,|

Unidade
30 ,1

LOIE
019
019.1

1 000'17360 Ventilador mecanico - Tipo: eletr6ni@ microprocessado; Uso: pacientes neonatais, pediatricos e
adultos; Requisito: presseo controlada de 5 a 80cmH2O e pressao de suporte de 0 a 60cmH20 pelo
menos, PEEP de 0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
presseo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O; Modo de ventilagSo: Ventilageo por Volume Controlado
VCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV); Ventilagao por Presseo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e Pressao de Suporte - PSV), VentilagSo Nao lnvasiva - NlV,
CPAP; Ventilagao de Back up em todas as modalidades, inclusive em CPAP, Caracteristicas
adicionais: sislema de controles FiO2 de 2'l a lo1o/o: volume corrente de 10 - 2000 ml; fluxo
inspiratorio de 6 a 1 0O L/min pelo menos; frequ6ncia respirat6(ia de 20 a 120 tpm pelo menos, tempo
inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos pelo menos, Tela: colorida de no minimo10 polegadas com
acionamento por toque na telai Dados complemenlares: informag6es complementares ao Termo de
Reler0ncia.

1

Unidade
30 1

P rocesso ne 37.67 2 / 2020 -57
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Conforme dados trazidos pela SESAU, com base na Portaria ne 1101/GM - 12 de junho de 2002, do

Minist6rio da Sailde, estima-se a quantidade de leitos hospitalares da seguinte forma:

a) Leitos Hospitalares Totais = 2,5 a 3leitos para cada 1.000 habitantes.

b) Leitos de UTI: calcula-se, em m6dia, a necessidadede4%a].:OYodo total de Leitos Hospitalares. O

que corresponde a 1 a 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes.

A cidade de Campo Grande-MS 6 sede de macrorregi5o e, portanto, refer6ncia para outros 33

Municipios divididos em 4 microrregi6es. Assim, a soma da populagSo de referidos Muncipios totaliza 1.500.000

habitantes.
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Deste modo, considerando-se a necessidade de 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes, em virtude

da grande demanda causada pela pandemia do coronavirus e que o total de habitantes da microrregiSo 6 1.500.000,

chega-se i conclusSo de que s5o necessdrios 450 leitos de UTI para o atendimento da necessidade.

O total de leitos de UTI instalados em Campo Grande na rede priblica, na rede particular, nas cidades da

microrregiSo e na rede de urgdncia correspondem ao total de 297 leitos de UTI e h5 programagSo para eventual

aquisigSo de equipamentos para funcionamento de 150 leitos de UTl, com 15 ambientes (unidades) perfazendo a

quantidade de 447 leitos de UTl.

Para a estimativa do quantitativo dos itens a serem licitados foram levadas em consideragSo as referidas

disposig6es, bem como a Resolugio RDC ne 7 de 2a/02/2010 que trata sobre os requisitos minimos para o

funcionamento de unidades de terapia intensiva e dd outras providOncias e, ainda, o disposto no Regulamento T6cnico

para funcionamento de unidades de terapia intensiva -AMIB (Associag6o de Medicina lntensiva Brasileira).

Vale ressaltar que os quantitativos indicados se tratam de uma estimativa, ndo sendo possivel definir de

antemSo o quantitativo exato dos itens a serem adquiridos. 416m disso os mesmos ser6o entregues conforme

evidenciadas as demandas da AdministragSo.

As aquisig6es por meio de registro de pregos possibilitam a solicitagSo de quantitativos, ainda incertos,

de forma parcelada, conforme a presente demanda pIblica, al6m de ser medida efetiva para evitar o repentino

desabastecimento e garantir a regular reposigSo de materiais, equipamentos e insumos para Srea da sa[de, evitando

que a populagio fique desassistida neste momento sensivel.

As especificag6es e os quantitativos estimados, com as respectivas justificativas, encontram-se na

planilha constante do ANEXO 111-A.

4. CtASStFTCACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens objeto da presente contratagSo s5o classificados como comuns, pois os padr6es de

desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no ANEXO !!l-A, por meio de especificag5es usuais

no mercado.

4.2. Os objetos requeridos nos lotes 08, 09 e 10 (monitor fisiol6gico) possuem o mesmo descritivo, bem

como os objetos dos lotes 74 ao 79 (ventilador mecAnico).

Tendo em vista as peculiaridades do mercado atual marcado pela ampla procura de insumos e

equipamentos voltados ao enfrentamento da pandemia e inclusive, escassez de determinados itens, optou-se pelo

parcelamento dos objetos acima em diversos lotes, com mesmo descritivo e quantidades iguais, diante do risco de

n5o haver fornecedores capazes de atender a quantidade total.

Tal medida visa, portanto, possibilitar a participagio de um maior nfmero de interessados, frente ao

cen6rio atual, e reduzir as chances de fracassado na aquisigSo desses equipamentos que s5o essenciais ao tratamento

da doenga, notadamente em face do aumento do ndmero de casos do coronavlrus em nosso Pais e Municipio.

s. cRrTERlo DE AVAIIACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O julgamento serd feito de acordo com o MENOR PREQO UNITARIO que atenda )s especificag6es

t6cnicas previstas no edital, objetivando a proposta mais vantajosa para a AdministragSo.
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6. PRAZO, tOCAt E CONDIC6ES DE ENTREGA

5.1. O(s) material(is) serS(5o) entregue(s) de acordo com as especificag6es deste Termo de Refer6ncia

nas seguintes condi96es:

a) A entrega dos produtos serd feita de forma parcelada, conforme necessidade e solicitagSo da

secretaria demandante, garantindo o regular abastecimento.

b) A entrega dos produtos dever6 ser feita no prazo de at6 5 (cinco) dias fteis, a contar do recebimento

da nota de empenho.

b.1) Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega estabelecido, deverd

encaminhar ao 6195o demandante solicitagSo de prorrogagSo de prazo de entrega, na qual dever6 constar o

motivo do n5o cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega,

observado o prazo m6ximo de 30 (trinta) dias;

b.2) A solicitagSo de prorrogagdo de prazo ser6 analisada pelo 6195o na forma da lei e de acordo com os

principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando i empresa sobre a decisio proferida.

c) Os equipamentos deverSo ser entregues no Almoxarifado Central, situado i Rua Antonio Rufino de

Souza ne 50 - Jardim Paradiso, Campo Grande -MS CEP:79117-009, fone: (67) 2020 - 7825, no hor6rio de 7:30

is 10:30 e de 13:30 is 16:30 horas de segunda i sexta feira, exceto feriados. Anterior a entrega informar a

GERENCIA DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO a data e o hor5rio da entrega, fone (67) 2O2O - 7825.

6.2. Todas as despesas relativas i entrega e transporte dos materiais ofertados, bem como todos os

impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente licitagSo, correrSo por conta exclusiva da contratada.

6.3. Os produtos ofertados neste Sistema de Registro de Pregos, devem se fazer acompanhados da nota

fiscal/fatura discriminativa para efetivagdo de sua entrega.

7. REQUTSTTOS DE ACETTABTLTDADE/RECEBTMENTO DOS BENS OU SERVIGOS

7.1. O(s) material(is) dever6(io) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem pr6pria contendo as

quantidades indicadas, bem como dever5 atender a todas as especificag6es que constam neste Termo de Refer6ncia.

7.2. O(s) material(is) serii(5o) recebido(s) provisoriamente para efeito de posterior verificagSo de sua

conformidade com as especificag6es constantes neste Termo de Referdncia.

7.3. A verificagSo de conformidade das especificag6es do(s) material(is) ocorrer6(5o) no prazo de at6 05

(cinco) dias rlteis, contados a partir do recebimento provis6rio.

7.4. Admitida a conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) ser;i(5o) recebido(s)

definitivamente, mediante atesto na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitagio do(s) objeto(s).

7.5. N5o admitida a conformidade quantitativa e/ou qualitativa, o(s) fornecedor(es) ser5(5o)

notificado(s) para efetuar a troca do(s) objeto(s) no prazo de at6 05 (cinco) dias corridos, a contar da comprovagSo de

recebimento da notificagSo, sob pena de aplicagSo de penalidade.

8. FORMA DE PAGAMENTO
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8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto descrito neste Termo de Referdncia, serd

efetuado mediante credito em conta corrente, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contados do atesto da nota fiscal pelo

setor competente, ap6s a apresentagio da respectiva documentag5o fiscal e trabalhista, conforme disp6e o art.40,

inciso XlV, alinea a, combinado com o art. 73, inciso ll, alinea b, da Lei n. 8.666/1993 e alterag6es.

8.2. No ato da entrega da nota fiscal a Contratada deverd apresentar as seguintes certid6es: CertidSo

de Regularidade com a Fazenda Municipal, CertidSo de Regularidade com a Fazenda Estadual, CertidSo de

Regularidade com a Fazenda Federal, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e CertidSo Negativa de D6bitos

Trabalhistas, todas dentro do prazo de validade em relagSo i data de emissio da Nota Fiscal.

8.2.1. Caso a sede da empresa seja o municipio de Campo Grande, a regularidade fiscal com a Fazenda

Municipal deverS ser comprovada com a apresentagSo da CertidSo Negativa de D6bitos Gerais - CNDG juntamente

com a guia DAM paga e devidamente assinada pelos responsdveis em conformidade com o Decreto Municipal ne

72.124 de 22 de maio de 2013.

8.3. Havendo erro na emiss6o da nota fiscal, esta ser5 devolvida para que a Contratada tome as medidas

necess6rias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua reapresentagSo.

8.4. No valor estabelecido presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais.

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

8.6. A Contratante nio se responsabilizard por gualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura n5o tenha sido acordada no contrato.

8.7. Os pregos propostos na Ata de Registro de Pregos serSo fixos e irreajustdveis e nao sofrerSo

atualizagSo monet5ria at6 o efetivo pagamento.

8.8. As aquisig6es e pagamentos ser6o formalizados por meio de Nota de Empenho, Ordem de

Fornecimento ou outro instrumento equivalente previsto no artigo 62, da Lei Federal ng 8.666/93, a serem expedidos

pelos 6rg5os integrantes da Ata de Registro de Pregos.

9. GARANTIA OU VATIDADE DO BEM

9.1. Conforme o caso, serd apresentado o prazo de GARANTIA dos materiais nos termos do ANEXO

lll-A, sendo o termo inicial a data de entrega. Para os itens que ndo tiverem a garantia expressamente indicada no

ANEXO llll-A, aplica-se o prazo legal de garantia previsto no CDC e, de forma complementar, o prazo de garantia do

fabricante, se concedida.

9.1.1. Caso um dos materiais apresente defeito durante o periodo de garantia, este deverd ser trocado

por um novo em at6 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento de notificagSo.

10. EXTGENCTAS
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10.1. Da Proposta

10.1.1. Os pregos propostos deverSo incluir todas as despesas relativas a seguros, taxas, impostos ou

quaisquer outras que incidam sobre o material, bem como o custo do transporte at6 o local de entrega.

lo.l.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta

incorretamente cotados, serSo considerados como inclusos nos pregos, nio sendo considerados pleitos

acr6scimos, a esse ou qualquer titulo, devendo prestar os servigos sem 6nus adicionais.

10.1.3. A proposta de prego deve informar a validade, que nio poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10.1.4. Na apresentag5o da proposta dever6 constar o cat6logo e ficha t6cnica do objeto, legivel e de

boa reprodugSo, com identificagSo de todos os requisitos minimos da descrigSo do objeto, inclusive acess6rios quando

o caso (em caso de transcrigSo, deve-se apresentar o enderego eletr6nico da fonte de informag5o, para confrontagSo

e confirmagSo dos mesmos), que serSo submetidos i andlise, podendo ser reprovados, caso n5o atendam i
necessidade da AdministragSo.

10.1.5. As especificag6es e detalhes t6cnicos dos objetos (descritos no Termo de Referdncia) tais como

dimens6es, peso, capacidade de carga, material, etc, ser6o confrontados com o conterido proposto nos catdlogos, a

fim de verificar a compatibilidade do objeto ofertado.

10.1.5. Os itens dos lotes 08, 08.1, 09, 09.1, 010 e 010.1 deverSo possuir CertificagSo INMETRO. Caso a

exigOncia solicitada ndo esteja no catiilogo/ficha t6cnica do produto apresentada pela licitante, deverd (5o) ser

apresentado (s) outro (s) documento (s) que comprove (m) a referida informagdo.

10.L.7. Para os itens dos lotes 01, 07.1,02,04,05,06,07,07.1,08,08.1,09,09.1,010,010.1 011,013,

014,O74.1,015, 015.1, 016, 016.1, O17,0t7.t,018, 018.1, 019 e 019.1 deverd ser apresentado Certificado de Registro

do Produto expedido pela Ag6ncia Nacional de Vigil6ncia Sanitdria do Minist6rio da SaIde, ou a respectiva publicagSo

em DOU. NEo serSo aceitos protocolos de solicitagSo de Registro de Produtos. Quando os produtos forem passiveis

de lsengSo de Registro, a licitante deverd apresentar os documentos que comprovem tal isengSo, para que seja julgada

sua aceitabilidade.

10.L.7.1. Caso a licitante tenha solicitado a renovagSo do registro e a andlise t6cnica por parte da ANVISA

n6o estiver concluida at6 a data do seu vencimento, serd aceita a publicagSo no Di5rio Oficial da UniSo (DOU) da

renova96o automdtica.

ou

de

Licitante;

8.666/e3;

10.2. Da HabilitacSo

A. Dever5o ser apresentados os documentos abaixo relacionados:

10.2.1. HabilitagSo Juridica: Documentos exigidos no art. 28 da Lei Federal ns 8.656/93 aplicdveis i

LO.2.2. QualificagSo Econ6mico-Financeira: Documento exigido no inciso ll do art.31 da Lei Federal ne
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LO.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Documentos exigidos no art. 29 da Lei Federal ne 8.666/93

aplicdveis i Licitante;

LO.2.4. Qualificagio t6cnica:

LO.2.4.L. Atestado de Capacidade T6cnica em nome da licitante, emitido(s) por entidade da

AdministragSo Federal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e/ou empresa privada, que comprove, de maneira

satisfat6ria, a aptidSo para desempenho de atividade pertinente ao objeto a ser licitado;

1O.2.4.2. AlvarS de Licenga Sanit6ria da empresa licitante, expedido pelo 6rg5o competente Estadual ou

Municipal em plena validade, compativel com o objeto dessa licitagSo, observando as normas peculiares de cada

localidade. Nio serSo aceitos protocolos de renovagSo. Caso a empresa esteja temporariamente dispensada das

autorizag6es sanitdrias e da notificagSo da ANVISA, deverS ser apresentada a devida comprovagSo.

1O.2.4.3. AutorizagSo de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da empresa participante da

licitagSo ou da fabricante ou da importadora, compativel com o objeto licitado, emitida pela Ag6ncia Nacional de

VigilSncia Sanit6ria do Minist6rio da Sadde ou comprovagSo de isengSo, caso a empresa esteja temporariamente

dispensada da AFE.

10.2.5. Declarag5es: DeclaragSo de inexist6ncia de fato superveniente impeditivo da habilitagSo e

Declaragio nos termos do inciso XXX|ll do artigo 7e da Constituig6o Federal de 1.988 (Lei Federal ne 9.854/99).

10.3. Demais disposic6es:

10.3.1. N5o serd admitida a subcontratagSo para oferta dos itens descritos neste Termo de Refer6ncia

(exceto o servigo de transporte dos produtos).

10.3.2. A vencedora deverd apresentar, no momento da entrega, ao respons6vel pelo recebimento dos

objetos licitados, c6pia do Alvard ou Certificado de Licenga Sanit6ria do veiculo que os transportou, pertinente com os

produtos licitados e expedido pelo 6195o competente da sua respectiva esfera Estadual ou Municipal, salvo se a

legislagSo do ente dispensar o veiculo de licenga, ocasiao em que deverd comprovar a isengSo ao responsdvel pelo

recebimento.

11. FISCAUZACAO/ ACOMpANHAMENTO DA EXECUEAO

11.1. A fiscalizagSo do objeto da presente contratagSo serd exercida por servidor(es) designado(s) para

tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993, anotando em registro pr6prio todas as ocorr€ncias

relacionadas com a execugSo e determinando o que for necessSrio i regularizagSo de falhas ou defeitos observados.

11.2. A presenga da fiscalizagSo do 6195o nio elide nem diminui a responsabilidade da empresa

contratada.

11.3. A contratada serd comunicada formalmente das irregularidades ocorridas que s5o passiveis de

penalidades, sendo que serSo efetuadas as glosas nas respectivas notas fiscais.

12. OBRTGAGoTS On CONTRATADA
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12.1. Entregar os produtos nas condie6es estabelecidas e atender todos os pedidos de contratagSo

durante a vigdncia do registro de pregos, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo 6195o usudrio

da ata.

12.2. Manter, durante toda a execugSo do contrato/ata, em compatibilidade com as obrigag6es por ele

assumidas, todas as condig6es de habilita96o e qualificagSo exigidas na licitagSo.

12.3. Substituir os materiais recusados pelo 6195o ou entidade, sem qualquer 6nus para a AdministragSo

Ptiblica, no prazo mdximo previsto no item 7.5. deste Termo de Refer6ncia, independentemente da aplicagSo das

penalidades cabiveis.

12.4. Receber os respectivos pagamentos nas condig6es pactuadas.

12.5. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de

frete, taxas de seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenci5rios e demais despesas envolvidas na entrega.

12.6. Aceitar nas mesmas condig6es contratuais os acr6scimos e supress6es que se fizerem no objeto

do contrato, nos termos da Lei ns 13.97912020.

L2.7. Os itens dos lotes 01, 01.'J,,07 e 07.1 deverSo possuir garantia minima de 12 meses, a contar da

entrega do aparelho.

12.8. Para os demais lotes ser5 aplicada a garantia legal prevista no CDC e, complementarmente, a

garantia do fabricante, se concedida.

12.9. Entregar os itens dos lotes com as especificag6es, acess6rios e manual conforme solicitados no

ANEXO ilt-A.

12.10. Apresentar, no momento da entrega, ao responsdvel pelo recebimento dos objetos licitados,

c6pia do Alva16 ou Certificado de Licenga Sanitdria do veiculo que os transportou, pertinente com os produtos licitados

e expedido pelo 6195o competente da sua respectiva esfera Estadual ou Municipal, salvo se a legislagSo do ente

dispensar o veiculo de licenga, ocasiSo em que dever5 comprovar a isengio ao responsdvel pelo recebimento.

13. OBRTGA96ES Oe CONTRATANTE

13.1. Fiscalizar e acompanhar a execug5o do objeto contratual.

13.2. Comunicar i Contratada toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com a entrega dos objetos

ofertados.

13.3. Providenciar os pagamentos i Contratada, i vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente

atestadas pelo setor competente.
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13.4. Responder no prazo de at6 48 (quarenta e oito) horas a solicitagSo de dilag6o do prazo de entrega.

13.5. A Contratante se obriga a proporcionar i Contratada todas as condig6es necessdrias ao pleno

cumprimento das obrigag6es, consoante estabelece a Lei n. 8.666/1993.

13.5. Comunicar por escrito i Contratada o n5o recebimento do(s) material(is), apontando as raz6es,

quando for o caso, da(s) sua(s) n6o adequagSo(6es) aos termos contratuais.

13.7. Rejeitar os produtos, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificag6es

estabelecidas neste Termo de Refer6ncia ou apresentarem defeito de fabricagSo (Art. 76, da Lei Federal ne 8.656/93),

obrigando o fornecedor a substituir o produto rejeitado.

14. SANG6ES

14.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento na entrega do bem sio as previstas na Lei

n. tO.52O|2OO2 para a modalidade PregSo e na Lei n. 8.666/1993 para as demais modalidades.

1s. DOTAGAO OR9AMENTARTA SESAU

15.1. Em atendimento ao 5 2e do art. 2s do Decreto Municipal ns !2.480 de 11 de novembro de2O!4,

na licitagio para Registro de Pregos n5o 6 necess6rio indicar a dotagio orgament5ria, que somente serd exigida para

a formagSo do contrato ou outro instrumento h5bil.

16. DtSPOSTE6TS rrruArS

16.1. Este termo de referdncia foi subsidiado pelas informag6es t6cnicas e justificativas apresentadas

pela Secretaria Municipal de Sadde acostadas aos autos.

15.1.1. Os levantamentos possuem cunho t6cnico, servindo assim de orientagSo para a aquisigio do

objeto que se pretende adquirir, visando desta forma i racionalizagSo dos tr6mites, ir efic5cia e padronizagSo das

aquisig6es da SESAU.

16.2. A Ata de Registro de Pregos oriunda da presente aquisig5o serd gerenciada pela Diretoria-Geral de

Compras e LicitagSo DICOM/SEGES, setor responsSvel pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Pregos.

15.3. Serii observada neste procedimento a determinagSo contida na Lei Complementar ne L2312006,

quanto i necessidade de se reservar cotas de atd 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para as ME's e EPP's, bem

como a realizagio de licitagSo exclusiva para essas empresas quando o valor do item/lote do objeto nio ultrapassar

RS 80.000,00 (oitenta mil reais).

16.3.1. A prioridade de aquisigio dos produtos ser6 das cotas reservadas, considerando o quantitativo

previsto para cada 6195o ou entidade usudrio da Ata de Registro de Pregos, ressalvados os casos em que a cota

reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condig6es do pedido, justificadamente.
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15.4. Os preqos registrados neste procedimento terSo validade de 6 (seis) meses, a partir da data da

publicagSo do extrato da Ata de Registro de Pregos na imprensa oficial, podendo a validade da ata ser prorrogada at6

o limite de 12 (doze) meses.

16.5. A existOncia de pregos registrados n5o obriga a AdministragSo a firmar as contratae6es que deles

poder5o advir, facultando-se a realizagSo de licitagSo especifica para a contratagSo pretendida, sendo assegurada ao

beneficiSrio do Registro de Pregos a preferOncia de fornecimento em igualdade de condiE6es.

16.6. Ap6s a homologagSo da licitag5o, a adjudicatiiria terii o prazo de 05 (cinco) dias [teis para assinar

a Ata de Registro de Pregos e/ou o contrato, a contar da data da convocagio. Este prazo poderii ser prorrogado uma

vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e

aceito pelo 6rg5o Gerenciador/Contratante.

16.7. A assinatura da Ata dever6 ocorrer na Diretoria-Geral de Compras e LicitagSo-DICOM/SEGES,

localizada na Av. Afonso Pena n. 3.297,16rreo, centro CEP:79.002 - 949 em Campo Grande-MS.

Campo Grande-MS, 19 de junho de 2O2O.

Elaborado por:

ANDRE DE MOURA BRANDAO

Ger6ncia de Registro de Pregos
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ANEXO III-A

A presente aquisigeo/contratagSo faz parte das medidas de protegio para o enfrentamento da

emerg6ncia de satide pIblica de import6ncia internacional decorrente do coronavirus (COVID-19).

lmportante se faz ressaltar que a aquisigio visa a atender demanda imprevisivel em decorrdncia da

declaragSo da OrganizagSo Mundial da Saide (OMS) da pandemia do COVID-19, doenga respirat6ria aguda causada

pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2), em virtude da rdpida difus5o do vfrus por v6rios paises.

Acresce, ainda, que a presente contratagSo encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal ne

13.979, de 6 de fevereiro de2020, alterada pela Medida Provis6ria ns 926, de 20 de margo de 2020, assim como no

Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade p[blica por causa da pandemia causada pelo

novo coronavirus.

A ComunicagSo lnterna de abertura solicita a "programagSo para eventual aquisigSo de equipamentos

para funcionamento de 150 leitos de UTl".

Ocorre que a cidade de Campo Grande-MS 6 sede de macrorregiSo e, portanto, referdncia para outros

33 Municipios divididos em 4 microrregi6es. Assim, a soma da populagSo de referidos Muncipios totaliza 1.500.000

habitantes.

A Portaria ns 1L01/GM - 12 de junho de 2002, elaborada pelo Minist6rio da Sa[de, tem como prop6sito

estabelecer os parAmetros de cobertura assistencial, dentre os itens abordados, destaca-se a necessidade de leitos

hospitalares, que 6 estimado da seguinte forma: rF Leitos Hospitalares Totais = 2,5 a 3leitos para cada 1.000

habitantes. * leitos de UT!: calcula-se, em m6dia, a necessidad e de 4Yo a tO%" do tota] de Leitos Hospitalares. O que

corresponde a 1 a 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes.

Deste modo, considerando-se a necessidade de 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes em virtude

da grande demanda causada pela pandemia do coronavirus e que o total de habitantes da microrregiSo 6 1.500.000,

chega-se ) conclusSo de que sio necessdrios 450 leitos de UTI para o atendimento da necessidade.

O total de leitos de UTI instalados em Campo Grande na rede p[blica, na rede particular, nas cidades da

microrregiSo e na rede de urg6ncia perfaz o total de 297 leitos de UTl, sendo possivel afirmar que a solicitagSo de 150

novos leitos de UTl, com 15 ambientes (unidades) est6 devidamente justificada uma vez que serd atingida a

quantidade de 447 leitos de UTl.

Destaca-se que os quantitativos dos itens a serem adquiridos sio justificados pelo disposto na ResolugSo

RDC ns 7 de 24/02/2010 que disp6e sobre os requisitos minimos para o funcionamento de unidades de terapia

intensiva e dd outras provid6ncias e, ainda, o disposto no Regulamento T6cnico para funcionamento de unidades de

terapia intensiva - AMIB (AssociagSo de Medicina lntensiva Brasileira).

A justificativa do quantitativo dos itens encontra-se no t6pico 1.1 deste ANEXO
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Sendo assim, essa aquisigio 6 de suma import6ncia, visto que alinhados a outros cuidados e politicas jd

adotados pela SESAU, sao instrumentos de extrema valia e relev6ncia no combate e prevengSo ao contdgio e

proliferagSo do coronavirus (COV|D19).

1. Descrig6es e quantidades.

Item C6digo DescricSo Unidade Lote Item Despesa Qtde

1
oo01742

1

Cardioversor / Desfibrilador - Tipo: portdtil;
AlimentagSo: bivolt automdtico e bateria;
Uso: adulto e pediiitrico; Forma de onda:

bif6sico; Display: LCD de no minimo de 5,6";
Tempo mSximo de carga: at6 15 segundos;

Carga: ajust5vel de no minimo 1, a 250 );
Monitoramento; ECG e oximetria;

DesfibrilagSo: externa sincronizada e n5o
sincronizada; Bateria: recarregdvel, com

capacidade minima de 30 descargas;
Mem6ria: arquivar no minimo os riltimos 70

eventos; Velocidade de varredura: minimo de
25 mmls e 50 mm/s; lmpressSo: t6rmica;
Marca passo: externo transcut6neo; Deve

possuir: alarmes e sinais sonoros;
Acompanha: equipamentos e acess6rios

necessdrios ao seu funcionamento, conforme
especificado no Termo de Refer6ncia; Dados

complementares: informa96es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Un. LOTE OO1

001.1
44905208 15

1
000173:

0

Carro - Tipo: de emergdncia; Material: chapa
met5lica; Acompanha: no minimo suporte de

soro, suporte para cilindro de oxigdnio,
suporte para cardioversor ou desfibrilador e

tdbua para massagem cardiaca; Requisito:
com 4 rodizios girat6rios e freios em 2 rodas;
Pintura : eletrost6tica texturizada; Gaveteiro:
com sistema de travas contendo 3 gavetas,

sendo uma com divisOes para guardar
medicamentos e duas para uso geral e 1

compartimento com porta basculante;
DimensSes: minimas de 700 x 410 x 1060 mm

(CxLxA).

1-Un. LOTE OO2 44905208 15

1

0001734

9

Capn6grafo - Tipo: port5til; Uso: adulto,
pediStrico e neonatal; Display: numerico em
LED; Alimentageoi 2 pilhas AAA; Autonomia:

minima de 8 horas de uso contlnuo;
Requisito: com alarmes audiovisuais,

resistente a choques e dgua; Dimens6es:
minimas de 52 x 39 x 39 mm.

1-Un. LOTE OO3 44905208 15

t
ooo1734

7

Kit Oxig6nio - Tipo: port5til; Capacidade: 10
litros; Requisito: acompanha no minimo 01

cilindro de 10 litros em aluminio (sem carga),
01 v5lvula reguladora de press5o com

flux6metro, 01 umidificador com mSscara

contendo extensSo e 01 carrinho para

transportar o cilindro.

1-kit LOTE OO4 44905208 15
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0001734

8

Kit Oxigdnio - Tipo: portdtil; Capacidade: 4,6
litros; Requisito: acompanha no minimo 01

cilindro de 4,6 litros em aluminio (sem carga),
01 vSlvula reguladora de pressdo com

flux6metro, 01 umidificador com mdscara
contendo extens6o e 01 carrinho para

transportar o cilindro.

1-kit LOTE OO5 4490s208 15

1
0003787

Eletrocardi6grafo - Modelo: port5til;
Capacidade de registro : 3 canais com

aquisigSo simult6nea de 12 derivag6es;
Requisito: display com visor digital para

visualizar a programagSo do aparelho e
problemas de mau contato do eletrodo, falta

de papel ; Registro: impressora de cabega

t6rmica de alta resolugSo; Velocidade:
registro de 25 ou 50 mm/s.; Papel: termo

sensivel milim6trico ; Ganho seleciondvel :

N/2 e 2 N; Frequ6ncia de amostragem :

minimo de 480 Hz; Filtros: contra
interfer6ncias de rede el6trica, tremor

muscular e desvio da linha de base; Campo:
para identificag5o do paciente impressos no
papel; Circuito: entrada flutuante, protegido

de desfibrilagSo e equipamentos cirrirgicos de
alta frequ6ncia, detecgSo de marca passo;

Bateria: interna recarreg5vel, com capacidade
de manter o aparelho funcionando por no

minimo 2 hs, entrada externa de 12V para uso
em ambulSncia, alimentagSo por rede el6trica
11,O1220V, 50/60H2 com selegSo autom5tica;

Acompanha: 01 Cabo de alimentagSo e

carregador de bateria,0l cabo paciente de 10

vias, L0 rolo de papel milim6trico, 01
conjunto de eletrodo precordiais, 04

eletrodos perif6ricos para uso de pacientes
neonatais, 01 maleta/bolsa para transporte,

01 Manual de instrug6es em portugu6s.

1-Un. LOTE 006 44905208 15

1 0006039

Foco cir[rgico - Tipo: Pedestal; Suporte:
Flexivel; Voltagem: bivolt; Material: metal;
Altura: regulSvel de 1,2m i 2m; Tipo de luz:

fria; Tipo de l6mpada : LED; Requisito:
regulador de luminosidade; Quantidade de

l6mpadas: minimo de 04; lntensidade
luminosa: minimo de 30.000 lux; Pot6ncia

minima: L200 lilmens.

1-Un. LOTE OO7

oo7.L

44905208 20

1
0001735

9

Monitor - Tipo: cardiaco multiparam6trico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugSo; TensSo: bivolt - 7271220;
ParAmetros de medigSo: ECG , SPO2,

respiragao, PNl, temperatura e frequ6ncia de
pulso; ParAmetros adicionais: 2 canais de

pressSo invasiva, d6bito cardiaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream; Capacidade

de monitoramento: minimo de 10
pa16metros; Capacidade de armazenamento:
minimo de 24 horas; ComunicagSo: HL7/HlS;

Acompanha: cabos de alimentagSo e de
paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG,

sensores, eletrodos, bragadeiras, suporte de
fixagSo, adaptador e impressora; Dados

1-un. LOTE OO8

008.1

44905208 50
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complementares: conforme Termo de
Referdncia.

L

0001735

9

Monitor - Tipo: cardiaco multiparametrico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugSo; Tensio: bivolt - 127/220;
Par6metros de medigSo: ECG , SPO2,

respiragSo, PNl, temperatura e frequ6ncia de
pulso; Pa16metros adicionais: 2 canais de

pressSo invasiva, d6bito cardlaco e
Capnografia ETCO2 Sidestream; Capacidade

de monitoramento: minimo de 10
pa16metros; Capacidade de armazenamento:
minimo de 24 horas; ComunicagSo: HL7/HlS;

Acompanha: cabos de alimentagSo e de
paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG,

sensores, eletrodos, bragadeiras, suporte de
fixa95o, adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

1- Unid LOTE OO9

009.1

44905208 50

1

0001735

9

Monitor - Tipo: cardiaco multiparametrico;
Tela: LCD de minimo 14", colorida de alta

resolugdo; Tensio: bivolt - \27 l22O;
Par6metros de medigSo: ECG , SPO2,

respira96o, PNl, temperatura e frequOncia de
pulso; Par6metros adicionais: 2 canais de

pressio invasiva, d6bito cardiaco e

Capnografia ETCO2 Sidestream; Capacidade
de monitoramento: minimo de L0

pa16metros; Capacidade de armazenamento:
minimo de 24 horas; ComunicagSo: HL7/HlS;

Acompanha: cabos de alimentagSo e de
paciente, sendo no minimo 5 vias para ECG,

sensores, eletrodos, bragadeiras, suporte de
fixagio, adaptador e impressora; Dados

complementares: conforme Termo de
Refe16ncia.

1-Un. LOTE O10

010.1
4490s208 50

1
000127

8

Negatosc6pio - Tipo de posigSo: de parede;

Quantidade de corpos: dnico; Estrutura:
chapa de ago, em ep6xi na cor branca;

Painel: frente em acrilico, translf cido, na

cor branco leitoso; Tela: com 14" x 17" de
iirea ftil; Sistema de iluminagSo:

fluorescente ou LED; AlimentagSo: bivolt;
Reator: eletr6nico de partida rdpida;

Dimens6es: minima de 0,47 x 0,38 x 0,03 m;
Dados complementares: informa96es

complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Un. LOTE 011 44905208 15
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t
000649s

Suporte - Tipo: hamper; Material: estrutura
em metal tubular, com acabamento em

pintura ep6xi; Acompanha: saco em tecido
de algodSo cri; Capacidade: minima de 100

litros; Requisito: contendo pelo menos 3
(tr6s) rodizios, cada um medindo no minimo

2".

1-Un. LOTE 012 44905208 30

1 0005794

Term6metro - Tipo: digital lnfravermelho;
Requisito: com mira laser, visor LCD com
iluminagSo, beep sonoro e desligamento

autom6tico; Faixa de medigio: -30 a +350sC

ou superior; Dist6ncia focal: minima 12:1.

1-Un. LOTE 013 4490s208 15

1

0001736

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso : pacientes

neonatais, pedi;itricos e adultos;
Requisito: pressdo controlada de 5 a

80cmH2O e pressSo de suporte de 0 a
60cmH2O pelo menos, PEEP de 0 a
45cmH2O pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressSo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O;
Modo de ventilagSo: Ventila96o por
Volume Controlado VCV (Assistido /
Controlado, SIMV e Press6o de Suporte -
PSV); VentilagSo por PressSo Controlada
PCV (Assistido / Controlado, SIMV e
PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo N5o
lnvasiva - NIV; CPAP; VentilagSo de Back

up em todas as modalidades, inclusive em
CPAP; Caracteristicas adicionais: sistema
de controles FiO2 de 2! a !00%; volume
corrente de 1O - 2000 ml; fluxo
inspirat6rio de 6 a 100 L/min pelo menos;
frequ6ncia respirat6ria de 20 a 120 rpm
pelo menos, tempo inspirat6rio de 0,15 a

2 segundos pelo menos; Tela: colorida de
no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela; Dados
complementares: informa96es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-
UNIDAD LOTE 014

01.4.1.

44905208 30

1 000173€

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais,

pediiitricos e adultos; Requisito: pressSo

controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de
suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos, PEEP dr

0 a 45cmH20 pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressSo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O;

Modo de ventilagSo: VentilagSo por Volume
Controlado VCV (Assistido / Controlado, StMV

e PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo por
PressSo Controlada PCV (Assistido /

Controlado, SIMV e Pressio de Suporte - PSV)

VentilagSo N5o lnvasiva - NIV; CPAP;

VentilagSo de Back up em todas as

modalidades, inclusive em CPAp;

Caracterlsticas adicionais: sistema de
controles FiO2 de 21, a IOO%; volume corrent€
de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100
L/min pelo menos; frequ6ncia respiratdria de

1 - Unid. LOTE 015
015.1

44905208 30

71,



Processo ng 31..67 2 I 2020 -57

Rubrica: ,) Fls:COQ

20 a 72O rpm pelo menos, tempo inspirat6rio
de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela:

colorida de no minimo 10 polegadas com
acionamento por toque na tela; Dados

complementares: informa96es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1
0001736

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais,

pedi5tricos e adultos; Requisito: pressSo

controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de
suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos, PEEP dr

0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressSo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O;

Modo de ventila96o: VentilagSo por Volume
Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV

e PressSo de Suporte - PSV); VentilaESo por
PressSo Controlada PCV (Assistido /

Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV)

VentilagSo N5o lnvasiva - NIV; CPAP;

VentilagSo de Back up em todas as

modalidades, inclusive em CPAP;

Caracteristicas adicionais: sistema de
controles FiO2 de 21, a 1,O0%; volume corrent€
de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100

L/min pelo menos; frequOncia respirat6ria de
20 a l2O rpm pelo menos, tempo inspirat6rio

de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela:
colorida de no minimo 10 polegadas com

acionamento por toque na tela; Dados

complementares: informa96es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Und LOTE 016

016.1

44905208 30

1 0001736
0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais,

pedi6tricos e adultos; Requisito: pressSo

controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de
suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos, PEEP de

0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
press5o de pelo menos 0,5 a 10 cmH20;

Modo de ventilagSo: VentilagSo por Volume
Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV

e PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo por
PressSo Controlada PCV (Assistido /

Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV),

VentilagSo N5o lnvasiva - NIV; CPAP;

VentilagSo de Back up em todas as

modalidades, inclusive em CPAP;

Caracteristicas adicionais: sistema de
controles FiO2 de 2l a 1,00%; volume corrente
de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100
L/min pelo menos; frequ6ncia respirat6ria de
20 a !2O rpm pelo menos, tempo inspirat6rio

de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela:
colorida de no minimo 10 polegadas com

acionamento por toque na tela; Dados

complementares: informa96es
complementares ao Termo de Referdncia.

1. UND LOTE 017
o17.1.

44905208 30
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0

Ventilador mec5nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais,

pedi6tricos e adultos; Requisito: presseo

controlada de 5 a 80cmH2O e pressSo de
suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos, PEEP de

0 a 45cmH2O pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressSo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O;

Modo de ventilag6o: Ventila96o por Volume
Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV

e PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo por
PressSo Controlada PCV (Assistido /

Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV),

VentilagSo N5o lnvasiva - NIV; CPAP;

VentilagSo de Back up em todas as

modalidades, inclusive em CPAP;

Caracteristicas adicionais: sistema de
controles FiO2 de 2t a 100%; volume corrente
de 10 - 2000 ml; fluxo inspirat6rio de 6 a 100

L/min pelo menos; frequ6ncia respirat6ria de
20 a 72O rpm pelo menos, tempo inspirat6rio

de 0,15 a 2 segundos pelo menos; Tela:
colorida de no mlnimo 10 polegadas com

acionamento por toque na tela; Dados

complementares: informa96es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

t-
Unidade

LOTE 018

018.1

44905208 30

1.

0001736

0

Ventilador mec6nico - Tipo: eletr6nico
microprocessado; Uso: pacientes neonatais,

pediiitricos e adultos; Requisito: pressSo

controlada de 5 a 80cmH2O e pressio de
suporte de 0 a 60cmH2O pelo menos, PEEP

de 0 a 45cmH20 pelo menos; sensibilidade
inspirat6ria por fluxo 0,5 a 5 L/min e por
pressSo de pelo menos 0,5 a 10 cmH2O;

Modo de ventilagSo: VentilagSo por Volume
Controlado VCV (Assistido / Controlado,

SIMV e PressSo de Suporte - PSV); VentilagSo
por Press5o Controlada PCV (Assistido /
Controlado, SIMV e Pressio de Suporte -

PSV); Ventilagio N6o lnvasiva - NIV; CPAP;

VentilagSo de Back up em todas as

modalidades, inclusive em CPAP;

Caracteristicas adicionais: sistema de
controles FiO2 de 2t a 1,OO%; volume

corrente de 10 - 2000 ml; fluxo insplrat6rio
de 6 a 100 L/min pelo menos; frequdncia
respirat6ria de 20 a 120 rpm pelo menos,

tempo inspirat6rio de 0,15 a 2 segundos pelo

menos; Tela: colorida de no minimo 10
polegadas com acionamento por toque na

tela; Dados complementares: informag6es
complementares ao Termo de Refer6ncia.

1-Un. LOTE 019

019. t

44905208 30

Processo ns 3!.67 2 I 2020 -57

Rubrica: o fls e 0l

OBS* O LOTE 03 FOI CANCELADO. POR LTMITACOES DO STSTEMA NAO FOI POSSiVEI EXCtUi-tO DAS PIANIIHAS E

DA PROPOSTA DE PRECOS. POREM O MESMO NAO SERA OBJETO DE DISPUTA.

1.1. ESPECIFICACoES TECNTCAS E JUST|F|CATIVAS DOS QUANTTTATTVOS
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00U001.1 - Monitor / Desfibrilador / cardioversor portdtil - Aparelho eletrdnico para monitorizagSo cardiaca e

realizagSo de desfibrilagio, cardioversSo sincronizada e marca-passo externo n5o invasivo de pacientes adultos e

pedi5tricos; Bifdsico, com carga ajust6vel que abranja no minimo a faixa de 1 a 250J, com indicagSo visual da carga

selecionada; Portirtil, em corpo dnico, deve possuir alga de transporte; Menu interno para configuraESo do

equipamento; lmpressSo termica que permita a impressao de pelo menos 3 canais; Possibilitar a realizag5o de

cardioversSo sincronizada, com botSo de sincronismo; lndicagSo na tela da energia entregue; Pds de desfibrilagSo

externa que permitam o atendimento de pacientes adultos e pedidtricos; DESFIBRILAQAO: Fun95o de desfibrilagSo

externa sincronizada e n5o sincronizada; DesfibrilagSo externa em pacientes adultos e pediStricos, atrav6s das p6s ou

eletrodos (multifung6o) do marca-passo externo n5o-invasivo e/ou DEA; Possuir funcionalidade para uso tanto no

modo manual, quanto no modo semiautomdtico com mensagens de texto e f ouvoz em portugu6s; Tempo total de

carregamento, na carga mdxima, at6 15 segundos; Anula carga manualmente; Descarga autom6tica dentro de 2 (dois)

minutos se n5o for descarregado pelo operador; Funcionamento tanto a bateria recarreg5vel quanto a energia el6trica

1101220 V AC - 60 Hz - automdtico; Gabinete (carcaga do equipamento) com sistema de isolamento el6trico, com

proteg5o contra penetrag6o de particulas e liquidos com certificagSo minima lP 34, o equipamento deve possuir ainda

certificagSo e protegSo contra impactos e quedas; MONITOR: Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais

cardiacos; Display digital que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualizagSo estando o usudrio em

diferentes Sngulos e dist6ncias com minimo de 5,6 polegadas; Velocidade do tragado da curva na tela que inclua as

velocidades de 25 mm/s e 50 mm/s; O circuito de amplificagSo do monitor deve ser protegido contra danos causados

pela descarga do desfibrilador; ApresentaESo num6rica da frequOncia cardiaca, em display especifico ou na tela do

monitor; ECG: Aquisig6o dos sinais cardiacos deverd ser feita por interm6dio das pds de desfibrilagSo, das p6s adesivas

(multifungSo) do marca-passo externo nEo-invasivo e/ou DEA e dos eletrodos tradicionais de ECG; Velocidade de

impressSo do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/s; Permitir a lmpressSo das 12 derivag6es (1, ll, lll, aVR,

aVL, aVF, V1,,V2, V3, V4, V5 e V6); O equipamento deve apresentar a possibilidade de upgrades futuros dos pa16metros

de monitorizagSo (protocolos do modo DEA). OXIMETRIA: Apresentar monitoragSo de oximetria. MARCA-PASSO:

Marca-passo externo transcutSneo n5o invasivo; Modos posslveis de operagSo: demanda e asslncrono; Frequ6ncia

que abranja a faixa de 40 a 170 bpm (batimentos cardiacos por minuto); Corrente de estimulo variando de 0 ate 140

mA pelo menos; BATERIA: Bateria(s) recarreg6vel(is) com carregamento interno ou externo ao aparelho; Alarme de

baixa carga da bateria; O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no minimo, 30

descargas na carga mdxima e no mlnimo 60 minutos no monitor, sem precisar de recarga durante esse perlodo;

MEM6RIA: Arquivar os dltimos eventos com data e hora com no minimo 70 eventos. Acompanhar: 02 (dois) cabos de

ECG protegidos contra interferEncia com 3 ou 4 ou 5 vias; 01 (um) cabo ECG protegido contra interferdncias com 10

vias;01 (um) conjunto de p5s externas adultas e pediStricas (embutidas ou acoplSveis) com comandos para selegSo

de energia, carga e choque; 20 (vinte) pares de eletrodos (multifungdo) adesivos descart6veis para desfibrilagSo

adulto; 10 (dez) pares de eletrodos (multifung5o) adesivos descartdveis para desfibrilag6o de pacientes pediStricos

abaixo de 8 anos de idade; 20 (vinte) rolos de papel t6rmico; 01 (um) cabo para marca-passo; 02 (dois) sensores de

oximetria reusdvel adulto; 02 (dois) sensores de oximetria reus5vel pediStrico; 01 (um) sensor de oximetria reusdvel

tipo "Y neonatal; bateria recarreg5vel com carregador de mesa (para equipamentos com carregamento externo) e

com a autonomia solicitada; 01 (um) cabo de alimentagSo AC. O aparelho deverd possuir para sua protegSo e

seguranga, uma bolsa com compartimento para cabos e acess6rios. Registro na ANVISA. Possuir garantia original,

contra defeitos de fabricagSo e ou vicios ocultos de no minimo 12 meses a partir da data de entrega do aparelho.
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Justifica-se a quantidade de 15 unidades, sendo 01 por carrinho de parada, pelo disposto no item 8.1.17. do

Regulamento T6cnico da AMlB.Aparelho desfibrilador e cardioversor,0l (um) para cada 10 (dez) leitos para UTI-

Adulto.

002 - Carro de emerg6ncia multifuncional de chapa metilica com tratamento antiferrugem e pintura eletrost6tica.

Possui tSbua de massagem, suporte para: eletrocardi5grafo, soro com altura reguldvel, cilindo de Oz e suporte

girat6rio universal para desfibrilador. Dotado de no minimo 3 gavetas e um compartimento, sendo a primeira gaveta

superior com no minimo 15 divis6rias internas em material termopl6stico moldado de acabamento liso dedicado a

medicamentos. Tampo superior em ago inox. Quatro rodizios, de no mlnimo seis polegadas sendo dois com freio, com

filtro de linha de no mlnimo quatro tomadas. Dimens6es minimas de 70 cm de comprimeto, 41 cm de largura e 106

cm de altura; Cor branco. Registro na Anvisa.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, sendo 01 para cada unidade, pelo disposto no item 8.1.16. do Regulamento

Tdcnico da AMIB. Material de emergdncia, contendo medicamentos, ressuscitador manual com reservat6rio,

m6scaras, laringosc6pio completo, tubos endotraqueais, concetores, mAscaras larlngeas, c6nulkas de guedel e fio guia

est6ril: 01 (um) para cada 10(dez) leitos ou frag5o.

003 - cANcELADO

004 - kit oxig€nio port6til; com capacidade volum6trica de 10 litros; kit composto por no minimo 01 cilindro de 10

litros em aluminio (liga leve e de alta resistdncia 6061-T6)com rosca do Cilindro / v6lvula = 750-!6 UNF-28 (3/4") ABNT

218-1(sem carga), 01 vSlvula reguladora de pressSo com flux6metro, 01 umidificador com mdscara contendo extensSo

e 01 carrinho para transportar o cilindro. Registro na Anvisa.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, pelo disposto no artigo 58, XXXVII da ResolugSo RDC ne 07 de24lO2/201.O,

cada unidade (10 leitos) deve dispor de 1 (um) por unidade.

005 - kit oxig6nio portiitil; com capacidade volum6trica de 4,6 litros; kit composto por no minimo 01 cilindro de 4,6

litros em aluminio (liga leve e de alta resistGncia 6061-T6) com rosca do Cilindro / viilvula = 750-16 UNF-28 (3/4") ABNT

218-1 (sem carga),01 v6lvula reguladora de pressio com flux6metro, 01 umidificador com mdscara contendo

extensSo e 01 carrinho para transportar o cilindro. Registro na Anvisa.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, sendo 01 para cada carrinho de emergencia, pelo disposto no artigo 58,

XXXVII da ResolugSo RDC ne 07 de 2410212010, cada unidade (10 leitos) deve dispor de 1 (um) por unidade.

005 - Eletrocardi6grafo - Modelo: portdtil; Capacidade de registro : 3 canais com aquisigdo simultSnea de 12

derivagdes; Requisito: display com visor digital para visualizar a programag6o do aparelho e problemas de mau contato

do eletrodo, falta de papel ; Registro: impressora de cabega t6rmica de alta resolugSo; Velocidade: registro de 25 ou

50 mm/s.; Papel: termo sensivel milim6trico ; Ganho seleciondvel : N/2 e 2 N; Frequdncia de amostragem : minimo de

480 Hz; Filtros: contra interfer€ncias de rede el6trica, tremor muscular e desvio da linha de base; Campo: para

identifica96o do paciente impressos no papel; Circuito: entrada flutuante, protegido de desfibrilagSo e equipamentos
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cirdrgicos de alta frequOncia, detecgSo de marca passo; Bateria: interna recarregdvel, com capacidade de manter o

aparelho funcionando por no minimo 2 hs, entrada externa de 12V para uso em ambul6ncia, alimentagdo por rede

el6trica 1.101220V,50/60H2 com selegSo automdtica; Acompanha: 01 Cabo de alimentagio e carregador de bateria,

01 cabo paciente de 10 vias, 10 rolo de papel milim6trico, 01 conjunto de eletrodo precordials, 04 eletrodos perif6ricos

para uso de pacientes neonatais, 01 maleta/bolsa para transporte, 01 Manual de instrug6es em portuguGs. Registro

na Anvisa.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, pelo disposto no item 8.1.20. do Regulamento T6cnico da AMIB. 01(um)

para cada 20 leitos. Considerando que n5o hii definigiro dos ambientes destinados ao estabelecimento dos leitos e

consequentemente das condig6es ambientais (estrutura fisica), faz-se necessdria a aquisigSo de 15 por unidade, em

caso de defeito no aparelho, contaremos com uma reserva de 01 (um) por unidade.

0O7 lOO7.L - Foco cirdrgico de pedestal, com haste flexivel, bivolt, com estrutura em metal, com altura: regulSvel de

L,2m d 2m, com base de pedestal de no minimo 4 rodizios, com luz fria de LED, com regulador de luminosidade, com

no minimo de 04 lampadas de intensidade luminosa minimo de 30.000 lux e pot6ncia minima: 1200 ltimens, com

garantia minima de 12 meses. Registro na Anvisa.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, pelo disposto no artigo 58, XVll da ResolugSo RDC nq 07 de2410212010, cada

unidade deve dispor de 1 (um) foco cir(rgico.

008/008.U009lO09.tlLOlLO.L - Monitor fisiol6gico com os seguintes pa16metros: ECG , SPO2, respirag6o, PNl,

temperatura e frequ6ncia de pulso. Possibilidade de expandir sua capacidade de monitoragSo por meio de insergio

de m6dulos de pressSo invasiva, andlise de gases, eletroencefalografia, [ndice biespectral e transmissio

neuromuscular no equipamento ou rack acoplado. Tela de LCD colorida de no mlnimo 14" touchscreen com resolugio

minima de 1280 x 800 pontos. Permitir visualizagSo de no minimo 12 ondas simultaneamente. Permitir visualizagSo

de grdficos de tend€ncias curtas na tela principal. Possuir tend6ncias grdficas e numdricas no minimo das fltimas 72

horas. Possuir algoritmo de andlise de arritmia e do segmento st. Alimentag5o el6trica ac: 100 a 240 vca autometico,

50160hz, com fonte interna e bateria interna com autonomia de pelo menos 360 minutos. N6o pesar mais de 7,5kg.

Nivel de protegfio contra insergSo danosa de 5gua pelo menos lP 22. Apresentar registro e cat5logo do produto.

Par5metros: ECG: permitir monitorag6o de pelo menos 12 deriva96es simult5neas. Faixa de freqri6ncia cardiaca: 20 a

300 bpm. ProtegSo contra descarga de desfibrilador e detector de marcapasso. RespiragSo: m6todo por variagSo de

imped6ncia tordcica. Deve permitir o ajuste manual do limiar de detecgso de respirag6o. Faixa de freqr.i6ncia

respirat6ria:3 a 150 rpm. Temperatura: pelo menos 2 canais. Faixa de temperatura 25 a 45 'C. Oximetria (spo2):

permitir visualizagio de onda pletismogrdfica. Faixa de saturagSo de oxigdnio: 0 a L00%. PressSo arterial n5o invasiva

(nibp): indicagSo num6rica das press6es sist6lica, m6dia e diast6lica. Faixa de medigSo: !0 a 27O mmhg.Capnografia

(etCOz) pelo m6todo de absorgSo de luz infravermelha n5o dispersiva do fluxo nio aspirado.sensor de Acompanha:

cabos ecg/resp sendo no minimo 5 vias para ECG, sensores spo2 permanente tipo dedo (02 unidades adulto, 2

unidades pediatricas e 1 unidade neonatal tipo "Y"), manguitos reutilizav6is: adulto (02 unidades), adulto obeso (0L

unidade), pedi6trico (01 unidade) e neotanal (01 unidade), sensores de temperatura (02 unidades), sensor COz

reutilizdvel do tipo estado s6lido (01 unidade), adaptadores reutilizSveis de vias a6reas adulto/pedi6trico (04
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unidades), adaptador reutilizdvel de vias a6reas neonatal (02 unidade), bateria (01 unidade), cabo forga (01 unidade),

manual de operagSo em portugu6s (01 unidade), certificado no inmetro e registro anvisa.

Justifica-se a quantidade de 150 unidades, pelo disposto no artigo.58 XXXIV, da ResolugSo RDC ne O7 de 24/O2l2Ot0 -

equipamento(s) para monitorizagSo contlnua de m(ltiplos par6metros (oximetria de pulso, pressao arterial n5o-

invasiva; cardioscopia; freqti6ncia respirat6ria) especlfico(s) para transporte, com bateria: 1(um) para cada 10 (dez)

leitos ou fraESo.

11 - Negatosc6pio de parede, de corpo Unico, confeccionada em chapa de ago e com pintura eletrost6tica ep6xi na

cor branca, painel frontal em acrilico, transldcido, na cor branco leitoso e nas dimens6es de 14" x!7" de Srea dtil, com

sistema de iluminagSo por meio de l6mpada fluorescente ou LED, com alimentagSo bivolt, dimens6es: minimas de

0,47 x 0,38 x 0,03 m.

Justifica-se a quantidade de 15 unidades, pelo disposto no item 8.7.27. do Regulamento T6cnico da AMIB. Sendo

01(um) por unidade. Registro na Anvisa.

12 - Suporte hamper, estrutura em tubo redondo em metal com pintura epoxi com tratamento antiferrugem. p6s

tamb6m em aeo e com pelo menos 3 rodizios medindo no minimo 2 polegadas. acompanha saco em tecido de algodSo

cru, com capacidade minima de 100 litros.

Justifica-se a quantidade de 30 unidades, sendo 02 por ambiente, considerando que nio hd definig)o dos ambientes

destinados ao estabelecimento dos leitos e consequentemente das condig6es ambientais (estrutura fisica), faz-se

necessdria a aquisigio destes para acondicionamento das roupas sujas e para minimizar os riscos de contaminagSo

cruzada e estabelecer ambiente limpo e seguro aos pacientes.

13 - Term6metro digital lnfravermelho, com mira laser, visor LCD com iluminagSo, beep sonoro e desligamento

automdtico; Faixa de medigSo: -30 a +350eC ou superior; Dist5ncia focal: minima 12:1, Alimentag5o por pilhas ou

baterias, devendo acompanhar pelo menos 3 conjuntos extras de pilhas ou baterias, manual em portugues, registro

na ANVISA.

O item 8.1.13 do Regulamento T6cnico da AMIB disp6e que seja 01 (um) por leito. Por6m, justifica-se a solitagSo de

15 unidades (1 para cada dez leitos) por ser um term6metro com mira a laser, sem necessidade de contato com o

paciente.

0L4loL4.Llotslot5.llot5lot6.tloLtlol7.Ll0L8l0t8.Ll0L9loL9.1 - Ventilador mec6nico, que atenda todas as

categorias de pacientes (adulto, pediiitrico e neonatal), com auto ajuste do Volume Corrente atrav6s do Peso ideal do

paciente, com interface em Portugu6s, blender eletr6nico e interno. Tela de no minimo de 10 polegadas, colorida,

sensivel ao toque com visualizagSo de Curvas e Loops: Fluxo, PressSo e Volume pelo tempo e 03 Loops para an6lise

adequada da mec6nica respirat6ria. MonitorizagSo m[nima de Volume Corrente, Press6es Pico, M6dia, Plat6 e Base,

l:E eYo de Oxig6nio com c6lula interna. Alarmes com prioridade alta, m6dia e baixa para, PressSo alta, Pressio baixa,

Volume Corrente alto, Volume Corrente baixo, lntervalo de Apneia, Porcentagem de 02 e Frequdncia Respirat6ria.
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Ajustes minimos de Volume Corrente (10 a 2000 ml) em BTPS, Frequ6ncia Respirat6ria (20 a 120rpm), Fluxo

lnspirat6rio (6 a 1.2O1/ml, PressSo Controlada (5 a 8OcmHzO), PressSo Suporte (0 a 60 cmHzo), PEEP (0 a 45 cmHuO),

Sensibilidade de disparo a PressSo e a Fluxo. C6lculo de ComplacEncia e Resist6ncia, Auto PEEP, Pi m6x, P0.1, fndice

de Tobin ou similar. Saida RS 232, para comunicagSo externa, 100% de Oz para sucaSo, Nebulizag5o Sincronizada,

Bateria com no minimo 180 minutos de autonomia para possiveis transportes intra-hospitalar. Modos, VCV (Assistido

/ Controlado, SIMV e PressSo de Suporte - PSV); Ventilag5o por PressSo Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV

e PressSo de Suporte - PSV); CPAP; Ventilag6o N5o lnvasiva - NIV com compensagSo, VentilagSo de Backup em todas

as modalidades, inclusive em CPAP.O respirador deve acompanhar ainda, 04 Conjuntos de circuito de silicone

autoclavavel adulto, 04 conjuntos de circuito de silicone autoclavivel pedi5trico, 02 Conjunto de circuito de Silicone

autoclavdvel Neonatal, 04 valvulas exalat6rias autoclavaveis, Mangueiras de 02 e Ar comprimido, VSlvula reguladora

de pressSo para 02 e Ar comprimido, M6scara facial para realizagSo de NlV, e todos acess6rios para perfeito

funcionamento do equipamento, manual em portugues, registro na anvisa e e treinamento de uso.

Justifica-se a quantidade de 180 unidades, sendo 01 por paciente, pelo disposto no item 8.1.6. do Regulamento

T6cnico da AMIB. Ventilador mec6nico sendo 01 (um) por leito, com reserva operacional de 01(um) equipamento para

cada 05 (cinco) leitos, sendo que cada equipamento deve dispor de, no minimo, 02 (dois) circuitos.
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ANEXO IV

DECLARAqAO Or CAPACTDADE DE FORNECTMENTO ANUAL

A (nome da empresa) inscrita no CNPJ sob o n.

com enderego na Rua /Av. na cidade de

representada pelo(a inscrito no RG

n. e no CPF n. declara para os devidos fins de

direito e sob as penalidades legais, em cumprimento ao disposto no Edital do PregSo Eletr6nico n.

O87l2O2O, autorizado pelo Processo n. que sua capacidade de fornecimento

anual para o lote(s) r. 

-, 

serd de unidades do ANEXO ll (ou de acordo com a

quantidade total prevista no ANEXO ll), que serd registrado na Ata de Registro de Pregos,

decorrente do referido certame.

Local e data:

de 2020.

Nome e assinatura do representante legalou do procurador por ele constituido, nImero de
identidade e CPF.

OBS.: Esta declaragSo devera ser emitida em papeltimbrado da empresa proponente e carimbada

com o nfmero do CNPJ.

de
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EU,

ANEXO V
DECLARACAO Or VERACIDADE

PREGAO ELETR6NtC O N. OS7 l2O2O

inscrito no CPF n. representante legal da empresa

DECLARO para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as

informag6es prestadas e os documentos apresentados para fins de participagSo, classificag6o e

habilitagSo no pregSo eletr6nico n. _, processo n. _, s6o verdadeiros e

aut6nticos.

Por fim, fico ciente atrav6s deste documento que a falsidade dessa declaragSo configura crime

previsto no C6digo Penal Brasileiro e passivel de apuragSo na forma da lei, al6m da ciOncia de

responsabilidade sob todos os efeitos e danos causados pelas minhas declarag6es.

Por ser verdade, dou f6.

,_de

Nome e assinatura do representante legalou do procurador por ele constituido

OBS.: Esta declaragSo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o n[mero do CNPJ.

de
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ANEXO VI

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PRECOS N.

PREGAO ELETRoN tC O N. O87 I 2O2O

PROCESSO N. XXXXX/XXXX-XX
N" DA ATA:

O MUNIC1PIO DE CAMPO GRANDE, pessoa juridica de direito priblico interno, com sede Av.

Afonso Pena, 3297, inscrito no CNPJ/MF sob o ne 03.501.509/0001-06, por interm6dio da

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEGES, neste ato representada pelo Sr.

brasileiro, , portador da Cedula de ldentidade RG n. ...............

SSP/.....e CPF n........ residente na Rua...... .,nesta Capita1...................., hd

qualidade de representante do 6195o gerenciador do Sistema Registro de Pregos, nos termos

do art. i-e, pardgrafo Unico, do Decreto Municipal ne !2.48O, de 11 de novembro de 2014 e os

COMPROMITENTES FORNECEDORES abaixo qualificados, resolvem firmar o presente o

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUTSI9AO DE MATER|AIS E EQUTPAMENTOS

PERMANENTES II, DESTINADOS AO USO MEDICO E HOSPITATAR, PARA VIABILIZAR O

COMBATE A parvorulA CAUSADA PELo coRoNAV[Rus, de acordo com o resultado da

licitagSo publicada no Didrio oficial do Municipio n....., do dia ......., p6g....., decorrente da

licitagio na modalidade PregSo Eletr6nico ne O87l2O2O, autorizado pelo Processo ne

XX.XXX/XXXX-XX, regida pela Lei ne l-3.979, de 6 de fevereiro de2O2O e suas alteraE6es, pela

Lei Federal ns 10.520, de L7 de julho de 2002, pelo Decreto Federal ne 1,0.024, de 20 de

setembro de 2019, Decreto Federal ns 7.892/2013 e np 9.488/20L8, no que couber, Decreto

Municipal ns L2.48O/201.4 e suas posteriores alterag6es, Lei Complementar Municipal ne

L42/20O9, Lei Municipal ns 3.997 /2OO2, Lei Complementar ns L23/2OO6 e suas alterag6es,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal ns 8.666, de 2L de junho de L993, mediante as

condig6es a seguir estabelecidas:

Empresa pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.............,

lnscrigSo Estadual n.........., com sede na..........., neste ato representada pelo Sr(a)

.... (nacionalidade, estado civil, profissSo), portador(a) do RG n. ........ e do

na cidade de
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(quando houver) Como ADERENTE ao prego registrado para o Lote xxxxx:

Empresa pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.

ato representada pelo

.... (nacionalidade, estado civil, profiss5o), portador(a) do RG n. ........

cPFlMF n. ............., na cidade

Sr(a )

edo

de

1.1. Os pregos serSo registrados conforme a tabela abaixo:

LOTE COTA DESCRteAO QUANTIDADE MARCA
VATOR UNIT.

(Rs)

L.2. A prioridade de aquisigSo dos produtos serd das cotas reservadas, considerando o

quantitativo previsto para cada 6195o ou entidade usudrio da ata de registro de pregos,

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou

as condig6es do pedido, justificadamente.

1.3. A validade do presente instrumento serd de 6 (seis) meses, contados da data de publicagSo

de seu extrato no Didrio Oficial do Municipio, podendo ser prorrogada, observado o limite de

12 (doze) meses.

1.4. Serd vedada a possibilidade de aquisigSo/adesdo separada de itens para os quais a licitante

vencedora n5o apresentou o menor prego.

1.5. As especificag6es t6cnicas e condig6es de fornecimento do objeto, as obrigag6es das

partes, as penalidades constantes no edital PregSo Eletr6nico n.08712020 e seus anexos

integram, no que couber, a presente Ata de Registro de Pregos, independentemente de

transcrigSo.

A presente Ata, ap6s lida e achada conforme, 6 assinada pelos representantes legais das partes.

Campo Grande/MS, de de 2020.

Secretdrio Municipol de Gestdo

Com prom ite nte s F o rne ced ores

Aderentes (quo ndo houver)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

Contrato n. J2OL
Municipio, por meio

_ que entre si celebram o

da...................... e a empresa

| - O Municfpio de Campo Grande, com sede na Av. Afonso Pena n. 3.297 - PaEo Municipal,

inscrito no CNPJ/MF n. ...............por interm6dio da localizada e

rua n.-,doravantedenominadoCoNTRATANTE,nesteato
representado pelo (a) seu (sua)Secretdrio (a), Sr. (a) brasileiro (a), portador

(a) do CPF n......, residente e domiciliado na rua................, nesta Capital, por delegagio de

competdncia, atrav6s da Lei Municipal pe 3.530, de 26 de junho de 1998, e a

empresa, estabelecidanaRua-,inscritanoCNPJ/MFh.-,
CONTRATADA, neste ato representada por seu _, Sr. (a)

brasileiro(a),estadocivil-,portador(a)doCPF/MFn9

doravante denominada

eRGn. SSP/_, residente e domiciliado _, ajustam

o presente contrato, mediante as cldusulas e condigSes aqui estipuladas.

ll - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento legal pela Lei ne 13.979, de

6 de fevereiro de 2O2O e suas alterag6es, pela Lei Federal ns 10.520, de L7 de julho de 2002, Lei

Complementar pe t23/2OO6 e suas alterag6es aplicando-se subsidiariamente, no que

couberem, as disposig6es da Lei Federal ne 8.666, de 21 de junho de L993, com alterag6es

posteriores, e demais normas regulamentares aplicdveis i esp6cie, em conformidade com o

Edital de PregSo Eletrdnico n.087/2020, decorrente do procedimento licitat6rio homologado

em JJ2O2O pelo Exmo. Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo ne

xx.xxx/xxxx-xx.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUlslQAo oe MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PERMANENTES ll, destinados ao uso m6dico e hospitalar, para viabilizar o combate i pandemia

causada pelo Coronavirus, decorrente de registro de pregos, em conformidade com as
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especificagdes constantes do termo de referOncia e proposta, origindrios do edital de licitagSo,

cujas disposig6es, €ffi sua totalidade, fazem parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrigSo.

cLAusuLA SEGUNDA - Do REGTME DE EXECUQAo:

2.L. O presente objeto serd prestado conforme disp6e inciso lll, do art. 6e, da Lei ns 8.666/93

e alterag6es.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

3.1. O valor da presente contratagSo 6 de RS

clAusuLA eUARTA- DA RUBRtcA oRCAMENTARTA:

4.1. Os recursos orgamentdrios correrSo por conta das verbas:

CLAUSULA QUINTA - DA VtGENCIA Do CoNTRATo:

5.1. O presente instrumento contratual terd vig6ncia de 06 (seis) meses, contados a partir de

sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto deste contrato serd efetuado,

mediante cr6dito em conta corrente, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contados do seu

recebimento definitivo, ap6s a apresentagSo da nota fiscal e da documentaEso fiscal e

trabalhista, devidamente atestadas pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso

XlV, allnea "a", combinado com o art. 73, inciso ll, alinea "b", da Lei ne 8.666/93 e alteragdes.

6.2. O pagamento s6 serd efetuado ap6s a comprovagSo pela contratada de que se encontra

em dia com suas obrigag6es quanto i Justiga do Trabalho e is Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, incluida a regularidade relativa i Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servigo (FGTS).
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6.2.L. Caso a sede da empresa seja o municipio de Campo Grande, a regularidade fiscal com a

Fazenda Municipal deverd ser comprovada com a apresentaq6o da CertidSo Negativa de

D6bitos Gerais - CNDG juntamente com a guia DAM paga e devidamente assinada pelo

responsiivel do 6195o expedidor em conformidade com o Decreto Municipal np 12.L24 de 22

de maio de 2013.

6.2.2. Para fins de comprovagdo da documentagSo solicitada no subitem 6.2 e 6.2.1.,

contratada poderd apresentar o Certificado de Registro Cadastral, em plena validade, com

documentagSo nele indicada vigente e regular.

6.3. O pagamento somente serd efetuado ap6s "atesto", pelo servidor competente, da nota

fiscal apresentada pela contratada. O atesto fica condicionado i verificaEso da conformidade

da nota fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigag6es assumidas.

6.4. Nos pregos propostos presumem-se inclusos todos os custos necessdrios ao atendimento

do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigag6es trabalhistas e previdencidrias,

taxas, transportes, carga, descarga, garantia, seguros incidentes ou que venham a incidir sobre

o fornecimento.

6.5. Na nota fiscal/fatura deverd constar o nImero do empenho, a quantidade, o preeo unitdrio

e o total dos produtos expressos em reais.

6.5.1. A nota fiscal deverd ser emitida pela pr6pria contratada, obrigatoriamente com o nImero

de inscrig6o no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagSo e das propostas de pregos,

n5o se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CN PJs, exceto se ,

comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuig6es (CertidSo Conjunta de

D6bitos Relativos a Tributos Federais e i D[vida Ativa da UniSo e FGTS) e/ou balango s5o

centralizados, podendo pertencer a matriz ou a filial.

6.6. Havendo erro na emissSo da nota fiscal, esta serd devolvida para que a contratada tome as

medidas necessdrias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua

reapresentagSo.

6.7. A contratada deve indicar, com a documentagSo fiscal, o nimero de sua conta bancdria

atrav6s da qual poderd ser efetuado o pagamento das despesas.

a
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cLAusuLA sErtMA - Do FoRNEcTMENTo, LocAL DE ENTREGA, AcErrE E REcEBTMENTo:

7.1. O(s) objeto (s) serd(5o) entregue(s), conforme solicitagdo da AdministragSo e nos

quantitativos por ela requeridos, no prazo de at6 5 (cinco) dias fteis, a partir do recebimento

da nota de empenho.

7.1.L. Caso a contratada verifique a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega estabelecido,

deverd encaminhar i contratante solicitagSo de prorrogagSo de prazo de entrega, na qual

deverd constar o motivo do seu n5o cumprimento, devidamente comprovado, e o novo prazo

previsto para entrega, observado o prazo mdximo de 30 (trinta) dias.

7.L.2. AsolicitaESo de prorrogagSo de prazo serd analisada pela contratante, na forma da lei e

de acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais informarSo i
empresa sobre a decisSo proferida.

7.1.3. Em caso de denegagSo da prorrogagSo do prazo de entrega, e ndo cumprindo o prazo

inicial, a contratada ficard sujeita is penalidades previstas para atraso na entrega.

7.2. Os equipamentos deverdo ser entregues no Almoxarifado Central, situado na Rua Antonio

Rufino de Souza ns 50-Jardim Paradiso, Campo Grande -MS CEP:79t!7-OO9, no hordrio de 7:30

is 10:30 e de 13:30 is 16:30 horas de segunda i sexta feira, exceto feriados.

7.2.L. O dia e o hordrio da entrega deverSo ser informados previamente pela contratada i
Gerdncia de Suprimentos e Abastecimento pelo telefone (6712O2O -1825.

7.3. A contratada deverd proceder i entrega dos produtos por meios pr6prios, correndo por

conta da mesma as despesas de embalagem, transporte, tributos, encargos trabalhistas e

previdencidrios decorrentes da entrega.

7.4. Os objetos entregues deverSo estar de acordo com as especificag6es solicitadas pela

AdministragSo, inclusive no que diz respeito aos acess6rios, acompanhados do seu manual,

conforme e se solicitados no ANEXO lll e ANEXO lll-A do edital, parte integrante deste contrato,

independentemente de transcrigSo.

7.5. O recebimento dos objetos ofertados se efetivar5, em conformidade com os arts.73 a76

da Lei ns 8.666/93, nos seguintes termos:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificageo das especificag6es, mediante "Termo

de Aceite Provis6rio";

b| definitivamente, ap6s a verificagSo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificagdes

dos produtos ofertados, e consequente aceitageo pela comissSo de recebimento, mediante

"Termo de Aceite Definitivo", que se dard em 05 (cinco) dias fteis ap6s o recebimento.

7.5.t. O recebimento provis6rio poderS ser dispensado se caracterizada as hip6teses do artigo

74 da Lei ne 8.566/93.

7.5.2. Admitida a conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is)serii(5o) recebido(s)

definitivamente, mediante atesto na nota fiscal/fatura, com a consequente aceitagSo do(s)

objeto(s).

7.5.3. N5o admitida a conformidade quantitativa ef ou qualitativa, o(s) fornecedor(es) serd(5o)

notificado(s) para efetuar a troca do(s) objeto(s) no prazo de at6 05 (cinco) dias corridos, a

contar da comprovagSo de recebimento da notificagSo, sob pena de aplicagSo de penalidade.

7.6. DA GARANTIA:

7.6.L. Os objetos entregues dever6o:

a) Possuir garantia m[nima de 72 meses, a contar da entrega do equipamento (para os

itens dos lotes 01, 01,.L,07 e 07.1).

bl Serd aplicada a garantia legal prevista no CDC e, complementarmente, a garantia do

fabricante, se concedida para os demais lotes n5o elencados na alinea anterior.

7.6.L.L. Caso um dos materiais apresente defeito durante o periodo de garantia, este deverd

ser trocado por um novo em at6 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento de notificagdo.

7.7.Os produtos ofertados deverSo ser entregues embalados conforme descrigSo do objeto e

de forma a ndo serem danificados durante as operag6es de transporte e descarga no local da

entrega.

7.8, Os funciondrios responsdveis pela entrega dos produtos devem se apresentar,

devidamente, com crachd de identificagSo.
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7.9. SerSo recusados os produtos imprestdveis ou que neo atendam as especificagSes

constantes no edital e/ou que nao estejam adequados para o uso.

7.10. A contratada deverd fornecer, no momento da entrega, o Alvard ou Certificado de Licenga

Sanitdria do veiculo que transportou os produtos, pertinente com os referidos objetos, e

expedido pelo 6195o competente da sua respectiva esfera Federal, Estadual ou Municipal, salvo

se a legislag5o do ente dispensar o veiculo de licenga, ocasiSo em que deverd comprovar a

isengSo ao responsdvel pelo recebimento.

7.11. Os produtos, oriundos desta contratagSo, devem-se fazer acompanhados da nota

fiscal/fatura discriminativa para efetivagSo de sua entrega.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABTLIDADES DAS PARTES:

8.1 CONSTTTUEM OBR|GAe6ES DA CONTRATADA:

a) Cumprir todas as obrigag6es constantes neste contrato, bem como no termo de referdncia

e no edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos, danos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita entrega do objeto, conforme preceitua oart.70, da Lei Federal ns8.666/93;

b) Realizar o fornecimento dos produtos conforme especificag6es, prazo e local determinados,

acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarSo as indicag6es referentes a sua

marca, quantidade, valor unitdrio e total, e n0mero do contrato, e outras informag6es que

forem necessdrias;

c) Arcar com todo o 6nus necessdrio i completa entrega (art.71., da Lei Federal ns 8.666/93),

incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e

trabalhistas, frete e quaisquer despesas a ela referentes;

d) Comunicar i contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na entrega

dos produtos;

e) Efetuar a troca (art. 69, da Lei Federal ne 8.666, de 93), no prazo de ate 5 dias, contados da

notificagSo pela AdministragSo, dos produtos entregues que n5o atendam is especificag6es

contidas no Termo de Refer6ncia, bem como dos que estiverem fora das especificag6es
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contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes de acordo

com o artigo 70, da Lei Federal ns 8.666/93, sem qualquer 6nus i CONTRATANTE;

f) A contratada n5o poderd subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir total ou

parcialmente, o objeto da presente contrata96o (exceto os servigos de transporte dos produtos

ofertados);

g) Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos produtos, na forma

disposta neste contrato, mantendo as condigdes de habilitagdo e qualificagSo exigidas na

licitagSo;

h) Manter, durante toda a execugSo do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por

ele assumidas, todas as condigdes de habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagSo;

i| Aceitar nas mesmas condiE6es contratuais os acr6scimos e supress6es que se fizerem no

objeto do contrato, nos termos nos termos da Lei ns L3.979/2020.

8.2. CONSTTTUEM AS OBRIGAqoTS On CONTRATANTE:

a) Proporcionar i contratada todas as condig6es necessdrias ao pleno cumprimento das

obrigag6es decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei ne 8.666193;

b) Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigag6es decorrentes desta contratagSo;

c) Acompanhar e fiscalizar a execugSo do objeto contratual;

d) Comunicar i contratada toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com a entrega dos objetos

ofertados;

e) Responder no prazo de at6 48 (quarenta e oito) horas a solicitagSo de dilagSo do prazo de

entrega;

fl Rejeitar os produtos, no todo ou em parte, quanto estiverem em desacordo com as

especificag6es estabelecidas no edital e seus anexos ou que apresentarem defeito de fabricagSo

(art.76, da Lei Federal ns 8.666/93), obrigando o fornecedor a substituir o produto rejeitado no

prazo mdximo de 5 (cinco) dias, sanando as causas que motivaram a devolugSo;
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gl Providenciar os pagamentos i contratada, d vista das notas fiscais/faturas devidamente

atestadas, pelo setor competente.

8.3. DA FTSCALTZAGAO:

8.3.1. A CONTRATANTE fiscalizard por meio de pessoa designada pelo titular da pasta a

execugSo do objeto contratado e verificard o cumprimento das especificag6es solicitadas, no

todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao especificado.

8.3.2. A fiscalizagSo pela CONTRATANTE n5o desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade

quanto i perfeita execuESo do objeto deste instrumento.

8.3.3. A ausOncia de comunicagSo por parte da CONTRATANTE, referente is irregularidades ou

falhas, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.

8.3.4. A CONTRATADA permitird e oferecerd condig6es para a mais ampla e completa

fiscalizagSo, durante a vigdncia deste contrato, fornecendo informag6es para a entrega dos

produtos ofertados, i documentagio pertinente e atendendo is observag6es e exigEncias

apresentadas pela fiscalizagSo.

8.3.5. A CONTRATANTE deverd realizar avaliag6es que podereo servir de subsidio para solicitar

i CONTRATADA, dentro dos limites legais, modificagdes e melhorias no atendimento na

entrega, bem como avaliar a qualidade da execugSo dos servigos, para decidir sobre a

conveniOncia de, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato ou, ainda, para fornecer,

quando solicitado pela CONTRATADA, declaraE6es sobre seu desempenho, a fim de servir de

prova de capacitagdo tecnica em licitag6es pIblicas.

CLAUSULA NoNA _ Do REAJUsTE E REVIsAo:

9.1. Os preEos contratuais propostos somente poderSo ser reajustados, ap6s a periodicidade

de no minimo 1-2 (doze) meses, de acordo com a legislagSo em vigor, sendo o prazo de

reajustamento contado a partir da data de apresentag5o da proposta, conforme disp6e a Lei n.

L0.192, de 1.al12l200L e eventuais alterag6es, com base na variagSo do indice do IPCA-E.

9.2.O valor pactuado pode ser revisto, conforme as disposiE6es previstas no artigo65,ll,"d"

da Lei Federal ns 8.666/93.
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CLAUSULA oEcITvIR - DA REsctsAo or CoNTRATo:

10.1. A rescisSo do contrato pode se dar pelos motivos e nas formas abaixo:

a) por ato unilateral da contratante, manifestado por escrito, nos casos enumerados nos incisos

I a Xll e XVll do artigo 78 da Lei 8.666 de 21_ de junho de 1993;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo;

c) judicial, nos termos da legislaEdo.

10.2 A rescisSo, unilateral ou amigdvel, deve ser precedida de autorizagSo escrita e

fundamentada da autoridade competente.

CLAUSUIA oEcIun PRIMEIRA - DAs PENALIDADES E MULTAS:

11.1. Em virtude de qualquer irregularidade ou inadimplemento contratual, a CONTRATADA se

sujeitard is seguintes penalidades cabiveis, sem prejuizo daquelas indicadas no edital de

licitagSo origindrio desta contrataEfro:

11.1.1 ADVERTENCIA por escrito;

LL.L.Z. MULTA que serd aplicada da seguinte forma:

LL.L.Z.!. Multa morat6ria deO,5%io (cinco d6cimos por cento), a cada dia, por descumprimento

do prazo de entrega previsto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, at6 o mdximo de

30 (trinta) dias, a partir do qual poderd a AdministragSo considerar o descumprimento da

obrigaqSo e consequente rescisSo da avenga;

LL.L,2.2. Caso a AdministragSo n5o opte pela rescisSo da avenga, a multa morat6ria a contar

do 3Ls (trigesimo primeiro) dia passa a ser de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela

inadimplida, at6 a efetiva entrega do objeto, limitada a sua inciddncia ao percentual mdximo de

50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

LL.L.2.3. Multa compensat6ria de 1O% ldez por cento), calculada sobre o valor da parcela

inadimplida quando houver descumprimento parcial das obrigag6es assumidas pela contratada.

da
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proposta ou lance final nos casos de cumprimento total das obrigag6es assumidas pela

contratada e nos casos de rescisSo contratual por culpa desta.

11.1.3. RescisSo contratual, a crit6rio da AdministragSo, nos termos dos artigos 77 a80 da Lei

ns 8.666/1993.

11.1.3.1 O descumprimento total do contrato ensejard a aplicagSo de multa morat6ria e/ou

compensat6ria, bem como a consequente rescisSo contratual.

LL.L.3.2. O descumprimento parcial do contrato ensejard a aplicagSo de multa morat6ria e/ou

compensat6ria, cabendo i AdministragSo optar pela manutengSo ou rescisSo do contrato.

LL.L.4. lmpedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo ndo superior a 05 (cinco) anos, nos

termos do artigo 7s da Lei ne LO.52O/2OO2.

11.2. As sang6es previstas neste contrato s5o independentes entre si, podendo ser aplicadas de

forma isolada ou cumulativamente.

11.3. No caso de prejuizos devidamente comprovados superarem o valor da multa

compensat6ria, poderd a AdministragSo exigir judicialmente o valor excedente, nos termos do

artigo 4L6, parigrafo fnico do C6digo Civil.

LL.4. O valor decorrente de eventual aplicagSo de multa, morat6ria ou compensat6ria, poder6

ser retido dos pagamentos devidos pela AdministragSo.

11.5. Na aplicagSo das penalidades, a autoridade competente observard:

a) Os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) A ndo reincid6ncia da infrag5o;

c) A atuagSo da contratada em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou

comissiva;

d) A execugSo satisfat6ria das demais obrigag6es contratuais; e,

e) A n6o existdncia de efetivo prejulzo material d AdministraEso.
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11.6. Para a execugao do contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer

que seja, tanto por conta p16pria quanto por interm6dio de outrem, qualquer pagamento,

doagSo, compensagSo, vantagens financeiras ou n5o financeiras ou beneficios de qualquer

esp6cie que constituam prdtica ilegal ou de corrupgSo, seja de forma direta ou indireta quanto

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n5o relacionada, devendo garantir, ainda que

seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto Municipal ns 13.159,

de 18 de maio de 2077.

11.7. Em qualquer hip6tese de aplicagSo de sangdes administrativas, assegurar-se-d o direito

ao contradit6rio e a ampla defesa.

11.8. Poderd n5o ser aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execugSo

do objeto advier de caso fortuito ou de forEa maior.

11.9. A aplicagio de sangOes previstas nesta cldusula nio exclui a possibilidade de apreciagfio

de outras questdes pelo PoderJudicidrio, em especial, quanto i esfera civel e/ou criminal.

clAusuLA oEcrua sEGUNDA - DA FRAUDE E DA coRRUpCAo

Lz.L. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratagSo, o mais alto padrSo de 6tica durante todo o

processo de licitagSo, de contratagSo e de execugSo do objeto contratual.

L2.L.L. Para os prop6sitos desta cldusula, definem-se as seguintes prdticas:

a) "prdtica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a agSo de servidor priblico no processo de licitagSo ou

na execugSo de contrato;

b) "prdtica fraudulenta": a falsificagSo ou omissSo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagSo ou de execuESo de contrato;

c) "prdtica conluiada": esquematizarou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6195o licitador, visando

estabelecer pregos em nlveis artificiais e n5o-competitivos;
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente termo em duas vias, de

igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.

CAMPO GRANDE-MS, _ DE _ DE 2020.

CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO VIII

RELAEAO DOS 6RGAOS QUE INTEGRAM o SRP QUANTIDADES ESTIMADAS

Este arquivo estd disponivel aos interessados pelo site:
http://transparencia.campogrande.ms.gov.brl e no enderego eletr6nico
compras. cam pogra nde. ms.Hov. br/sRc
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