Ref: Pregão Eletrônico nº 345/2020
Processo nº 05523/2020 - SS

Informa-se, por solicitação da Secretaria de Saúde, as seguintes alterações no Edital
do Pregão Eletrônico nº 345/2020 – SS:
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO
Onde se lê:
“4.3. KIT 3 - Locação de Equipamento de Bilevel até 30 cm H20 (com freqüência
respiratória)
Ventilador do tipo Bilevel para uso não invasivo com as seguintes especificações:
CPAP, S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume. Rampa: Automático ou 0 45 min. Intervalo de pressão: 3 -30 cmH20 ou 4 20 cmH20 em modo CPAP.
Compensação de fuga de modo contínuo e automático. Frequência respiratória: 550 rpm. Oxigênio suplementar: Fluxo de até 15 L/min. Presença de alarmes fixos e
ajustáveis; Umidificador acoplado. Incluir: Oxímetro de Pulso; Filtro do Bilevel; 1
circuito de ventilação não invasiva sem válvula exalatória, 1 máscara nasal ou
pronga nasal ou máscara facial adulta ou pediátrica, ou peça bucal no tamanho
adequado ao paciente; Incluir porta oxigênio; Incluir no-break com autonomia
mínima de 6 horas; Voltagem: 100 -240V (Bivolt). Código: 265060003
Leia-se:
“4.3. KIT 3 - Locação de Equipamento de Bilevel até 30 cm H20 (com freqüência
respiratória)
Ventilador do tipo Bilevel para uso não invasivo com as seguintes especificações:
CPAP, S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume. Rampa: Automático ou 0 45 min. Intervalo de pressão: 4 -30 cmH20 ou 4 - 20 cmH20 em modo CPAP.
Compensação de fuga de modo contínuo e automático. Frequência respiratória: 030 rpm. Função Alívio de pressão. Oxigênio suplementar: Fluxo de até 15 L/min.
Presença de alarmes fixos e ajustáveis; Umidificador acoplado. Incluir: Oxímetro de
Pulso; Filtro do Bilevel; 1 circuito de ventilação não invasiva sem válvula exalatória,
1 máscara nasal ou pronga nasal ou máscara facial adulta ou pediátrica, ou peça
bucal no tamanho adequado ao paciente; Incluir porta oxigênio; Incluir no-break
com autonomia mínima de 4 horas; Voltagem: 100 -240V (Bivolt). Código: 265060003

Onde se lê:
“4.4. KIT 4 - Locação de Equipamento de Bilevel até 40 cm H20
Ventilador do tipo Bilevel, para uso não invasivo e invasivo, adulto e pediátrico com
bateria interna de 2 horas de autonomia, apresentando os seguintes modos: CPAP,
S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume e frequência respiratória (5 -40
rpm), pressão positiva inspiratória (IPAP 4 - 40 cm H20), pressão expiratória positiva

(EPAP 4 - 25 cm H20). No modo CPAP com pressões de 4 - 20 cmH20. Capacidade
de adicionar 02 em até 15 L/min. Alarmes e registros de alarmes de alta pressão,
baixa ventilação minuto, falta de energia e alarme de desconexão. Incluir: Oxímetro
de Pulso; Filtro do Bilevel; Filtro Bacteriológico 1 Circuito de ventilação não
invasiva, sem válvula exalatória e 01 máscara nasal, ou pronga nasal, ou máscara
facial adulto ou pediátrica, ou peça bucal no tamanho adequado ao paciente (em
caso de ventilação não invasiva) ou 2 Circuitos de ventilação invasiva com válvula
exalatória próprios do ventilador, 1 adaptador para nebulização (tipo T) e 2 cateter
mount (em caso de ventilação invasiva). Incluir umidificador externo (em caso de
ventilação invasiva) ou acoplado (em caso de ventilação não invasiva); Incluir porta
oxigênio; Incluir no-break com autonomia mínima de 6 horas. Voltagem: 100 240V
(Bivolt). Código: 2650600044.6. (g.n)
Leia- se :
“4.4. KIT 4 - Locação de Equipamento de Bilevel até 40 cm H20 (com freqüência
respiratória)
Ventilador do tipo Bilevel, para uso não invasivo e invasivo, adulto e pediátrico com
bateria interna de 2 horas de autonomia, apresentando os seguintes modos: CPAP,
S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume e frequência respiratória (5 -40
rpm), pressão positiva inspiratória (IPAP 4 - 40 cm H20), pressão expiratória positiva
(EPAP 4 - 25 cm H20). No modo CPAP com pressões de 4 - 20 cmH20. Função Alívio
de pressão. Capacidade de adicionar 02 em até 15 L/min. Alarmes e registros de
alarmes de alta pressão, baixa ventilação minuto, falta de energia e alarme de
desconexão. Incluir: Oxímetro de Pulso; Filtro do Bilevel; Filtro Bacteriológico 1
Circuito de ventilação não invasiva, sem válvula exalatória e 01 máscara nasal, ou
pronga nasal, ou máscara facial adulto ou pediátrica, ou peça bucal no tamanho
adequado ao paciente (em caso de ventilação não invasiva) ou 2 Circuitos de
ventilação invasiva com válvula exalatória próprios do ventilador, 1 adaptador para
nebulização (tipo T) e 2 cateter mount (em caso de ventilação invasiva). Incluir
umidificador externo (em caso de ventilação invasiva) ou acoplado (em caso de
ventilação não invasiva); Incluir porta oxigênio; Incluir no-break com autonomia
mínima de 4 horas. Voltagem: 100 240V (Bivolt). Código: 2650600044.6. (g.n)
Onde se lê:
“4.6. KIT 6 - Locação de ventilador mecânico portátil
Ventilador de suporte a vida, para uso invasivo e não invasivo adulto e pediátrico
com bateria interna de 8 horas de autonomia que apresente os seguintes modos
ventilatórios: S, ST ou equivalente, PAC e garantia de volume, PS, (A)PC, (A)CV e
SIMV, frequência respiratória até 60 rpm), pressão inspiratória de até 50 cm H20,
possibilidade nos ajustes de tempo de subida e tempo de queda das pressões de
IPAP, de ajuste de tempo inspiratório mínimo máximo, sensibilidade/trigger ciclo.
Capacidade de adicionar 02 em até 15 L/min. Alarmes registros de alarmes de alta e
baixa pressão, baixa ventilação minuto, baixo volume expirado, consumo de bateria
interna alarme de desconexão. Informar ativação de uso de bateria interna. Incluir 1

Circuito de ventilação não invasiva, sem válvula exalatória e 01 máscara nasal ou
pronga nasal ou máscara facial adulto ou pediátrica no tamanho adequado ao
paciente ou peça bucal (em caso de ventilação não invasiva) ou 2 Circuitos de
ventilação invasiva com válvula exalatória própria do ventilador, 1 adaptador para
nebulização (tipo T) e 2 cateter mount. Incluir umidificador externo Incluir porta
oxigênio, oximetro de pulso e filtro bacteriológico; Incluir no-break com autonomia
mínima de 6 horas . Voltagem: 100 -240V (Bivolt). Código: 265060006” (g.n)
Leia- se:
“4.6. KIT 6 - Locação de ventilador mecânico portátil
Ventilador de suporte a vida, para uso invasivo e não invasivo adulto e pediátrico com
bateria interna de 8 horas de autonomia que apresente os seguintes modos ventilatórios:
S, ST ou equivalente, PAC e garantia de volume, PS, (A)PC, (A)CV e SIMV, frequência
respiratória até 60 rpm), pressão inspiratória de até 50 cm H20, possibilidade nos ajustes
de tempo de subida e tempo de queda das pressões de IPAP, de ajuste de tempo
inspiratório mínimo máximo, sensibilidade/trigger ciclo. Capacidade de adicionar 02 em
até 15 L/min. Alarmes registros de alarmes de alta e baixa pressão, baixa ventilação
minuto, baixo volume expirado, consumo de bateria interna alarme de desconexão.
Informar ativação de uso de bateria interna. Incluir 1 Circuito de ventilação não invasiva,
sem válvula exalatória e 01 máscara nasal ou pronga nasal ou máscara facial adulto ou
pediátrica no tamanho adequado ao paciente ou peça bucal (em caso de ventilação não
invasiva) ou 2 Circuitos de ventilação invasiva com válvula exalatória própria do
ventilador, 1 adaptador para nebulização (tipo T) e 2 cateter mount. Incluir umidificador
externo Incluir porta oxigênio, oximetro de pulso e filtro bacteriológico; Incluir no-break
com autonomia mínima de 4 horas . Voltagem: 100 -240V (Bivolt). Código: 265060006”
(g.n)

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da
licitação, que tem a sua data de abertura adiada para o dia 09.12.2020 às 09:00h a se realizar
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. O
edital com as alterações estará disponível na CPL ou no endereço eletrônico:
http://cpl.pjf.mg.gov.br.

Em 25 de Novembro de 2020.

Artur de Hollanda Batitucci
Pregoeiro
SARH/SSLICOM

