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“VALE DO PEIXOTO” 
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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 

1. PREÂMBULO 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 

Pregoeiro designado pelo Ato nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 

PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL AO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 para Registro de Preços, do 

tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, 

de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

DO OBJETO DO CERTAME: 

“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO 

ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 

COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

 

2. ALTERAÇÕES 

2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 

 

2.1.1. Fica retificado o item abaixo relacionado do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, que trata da 

descrição dos itens 01, conforme a seguir descrito: 

 

ONDE LIA-SE: 

(...) 

3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR 

MULTIPARAMETROS Equipamento microprocessado para 

atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos 

mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e 

rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e 

bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao 

ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de 

funcionamento, etc. Rotâmetro composto por 

fluxômetro mostrador digital com escalas para alto e baixo fluxo 

no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser 

uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com 

entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). 

Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de 

segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos 

inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para 

armazenagem de cal sodada 800 Gr, possibilidade de sistema de 

exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo 

calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 

vaporizadores e com sistema de segurança para o agente 

selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 

01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o 

segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, 

com display LCD com tela colorida 15“. Touchscrenn. Possuir 

pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a 

volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para 

ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por 

pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle 

e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume 

corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo 

UNIDA

DE 
01 

130.000,0

0 
130.000,00 
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inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os 

controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o 

atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos. Sensor de 

fluxo interno e autoclavável. Monitorização de pelo menos: 

volume corrente, volume minuto, FiO2 e Análise de Gases 

modular na anestesia, pressão de pico, média e PEEP. 

Monitorização gráfica de no mínimo pressão x tempo podendo 

ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x 

volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis 

pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no 

mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no 

mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 

circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais , 

fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, 

mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e 

óxido nitroso (N2O), balão para ventilação. Monitor Modular 

Multiparamétrico para uso em pacientes neonatais, pediátricos e 

adultos. Possuir no mínimo as seguintes configurações: Monitor de 

LCD colorido de no mínimo 12” polegadas Touchscrenn. Permite 

conexão com impressora e saída serial para comunicação, 

apresentação simultânea de no mínimo 05 formas de onda na tela, 

armazenamento de informações do paciente, possibilidade de 

visualização de tendências gráficas, sistema de alarmes 

audiovisuais, bateria interna com autonomia de pelo menos 30 

minutos, indicações de equipamento ligado em rede 

elétrica/bateria, bateria com carga baixa. Possuir a monitoração 

dos parâmetros: (ECG) Eletrocardiograma, (SPO2) Saturação de 

Oxigênio, (PNI) Pressão Não Invasiva, Temperatura com pelo 

menos 2 canais, Respiração, (PI) Pressão invasiva em 2 

canais, entropia ou BIS e Capnografia. Possuir 03 gavetas. 

Mascaras faciais adulto e pediátrico.  Possuir todos os cabos para 

devidas conexões e todos os acessórios necessários para o correto 

funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica. 

 

 

LEIA-SE: 

 (...) 

3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR 

MULTIPARAMETROS  

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, 

pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não 

oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e 

mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 

com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com 

detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de 

fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com 

possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas 

para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para 

proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro 

composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de 

pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser 

uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com 

entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). 

Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de 

N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate 

rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema 
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de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que 

permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue 

suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito 

paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e 

passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos 

respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, 

autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; 

Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL 

graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display 

LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação 

manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do 

ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo 

(VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); 

Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; 

Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. 

Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume 

minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. 

Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da 

pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, 

volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. 

Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com 

autonomia de pelo menos 30 minutos. 

Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:  

- 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 

tamanho infantil, autoclaváveis.  

- 01 balão para ventilação manual adulto.  

- 01 balão para ventilação manual infantil.  

- 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano;  

- 04 sensores de fluxo;  

- 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para 

oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e 

demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do 

aparelho. 

 

3. DA RATIFICAÇÃO: 

3.1. Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 001/2019, de 

06 de fevereiro de 2019 e do Edital Complementar n° 001/2019, permanecendo válidos e inalterados os itens e subitens 

não expressamente modificados por este Instrumento. 

3.1.1. O início da sessão pública, Conforme Edital Complementar nº 001, será mantida, ou seja, às 08 h 00min (horário 

de Mato Grosso) do dia 15 de março de 2019,  na sala de Licitações, Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de 

Peixoto de Azevedo/MT. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 28 de Fevereiro de 2019. 

 

 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 
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