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

Informa-se, por solicitação da Secretaria de Saúde, a seguinte alteração no Edital do
Pregão Eletrônico nº 345/2020 – SS:
Onde se lê:
8.5.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor unitário por item de
acordo com o especificado no Anexo VII.
Leia-se:
8.5.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor global de acordo com o
especificado no Anexo VII.

ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO

Onde se lê:
Item 4.3:
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: 5-50 rpm. Oxigênio
suplementar: Fluxo de até 15 L/min. Presença de alarmes fixos e ajustáveis;
Umidificador acoplado. Conectividade integrada para transmissão de dados para a
nuvem e possibilitar monitoramento remoto.
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:
Item 4.3:
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: 5-50 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

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 25.11.2020 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 10 de Novembro de 2020.
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