PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO
www.camposdejulio.mt.gov.br
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ERRATA Nº 02 DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
O Pregoeiro do Município de Campos de Júlio-MT, comunica, para conhecimento das empresas
interessadas, a errata ao Edital -Termo de Referência – Anexo I, em seus itens 12, 32 e 71, na modalidade Pregão
Eletrônico nº 031/2021, pelo “SRP”, do tipo menor preço por item, relativo ao “Registro de preços para aquisições
futuras e parceladas de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, odontológicos e laboratoriais,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos”, para fazer constar o
seguinte termo a saber:
ITEM 12 - ONDE SE LÊ:
ITEM

12

CÓDIGO
MATERIAL

01-18-3735

CÓDICO
TCE/MT

352746-8

UNID.

UN

QUANT.

04

DESCRIÇÃO
Bomba de infusão - controle micro
processado com opção de infusão
por números inteiros e decimais
separadamente; uso de equipo
comum tipo universal; indicação
do tempo restante de infusão e
volume já infundido; indicação de
operação em bateria ou rede
elétrica; em idioma português;
opção de alteração rápida de
fluxo; opção de programar a partir
de volume e fluxo e/ou a partir de
volume e tempo de infusão; opção
de repetição da programação sem
ter que reprogramar novamente o
equipamento. 1.0) parâmetros de
infusão: volume de infusão de 1 ml
até 9.999 ml; faixa de fluxo minimo
de 1 a 600 ml/h ou de 0,1 a 99,9
ml/h; taxa de kvo 1,0 ml/h ou
menor;
2.0)
alarmes
com
silenciador para: oclusão, infusão
completada, ar na linha, frasco de
soro vazio, vazão livre, K.V.O;
3.0)características
elétricas:
alimentação: 110-220 vac a 60 hz
(chaveamento automático); bateria
interna
recarregável
com
autonomia para o funcionamento
completo do equipamento por no
mínimo 03 horas; peso: peso
máximo com baterias instaladas:
03 kg; apresentar certificado de
práticas de fabricação, certificado
com número de registro do
produto válido e sem qualquer
restrição ou de dispensa da
anvisa.

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO (R$)

8.641,50
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ITEM 12 - LEIA-SE:
ITEM

CÓDIGO
MATERIAL

CÓDICO
TCE/MT

UNID.

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO

QUANT.

Bomba de infusão volumétrica
com

sistema

eletrônico

processado,

de

peristáltico

linear

administração

micro
sistema
para

de

soluções

parenterais, através de equipo
universal, portátil, leve de até no
máximo

3,0

Utilizado

Kg

para

e

compacto.

situações

de

infusão de medicamentos, sangue
e/ou

hemoderivados,

parenteral

de

segurança

e

operacional

e

por

alta

via

precisão,

confiabilidade
funcional,

para

pacientes adultos, pediátricos e
neonatologia. De utilização em
12

01-18-3735

352746-8

UN

04

Unidades de terapia intensiva,
unidades

de

internação,

8.641,50

de

cuidados intensivos, ambulâncias,
centro

cirúrgico

ou

outras

unidades, de infusão mecanizada
com grande segurança e precisão.
Especificações técnicas: taxa de
infusão de 0,1 a 9.999,9 ml/h;
faixa de volume a ser infundido
em passos de 0,1 ml em 0,1 ml;
KVO de 0,1 até 5,0 ml/h; bateria
recarregável
mínima

de

sonoros

e

com
4

capacidade

horas.

indicativos

Alarmes
visuais

detectando ar na linha, KVO,
bateria fraca, oclusão, final da
infusão.

ITEM 32 - ONDE SE LÊ:

ITEM

CÓDIGO
MATERIAL

CÓDICO
TCE/MT

UNID.

QUANT.

32

01-18-2666

77201-1

UN

03

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO
Desfibrilador externo automático
(D.E.A.),

equipamento

portátil,

8.484,00

leve, microprocessado, tamanho
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reduzido, adaptável a qualquer
paciente tanto adulto como infantil
e neonatal, projetado para uso de
emergências

cardíacas

com

aplicação de choques por meio de
pás adesivas, sistema automático
de avaliação de ecg na tela
(display)

de

cristal

líquido,

orientações e comandos em texto
em tempo real por voz e texto
exibido

no

display,

além

do

número de choques e tempo
decorrido. Visualização do status
da bateria com alarme sonoro e
luminoso para nível baixo. Modo
de desfibrilação adulto 150 joules
no primeiro choque e 200 joules
nos subsequentes para melhor
eficácia da reversão de arritmias.
Modo de desfibrilação pediátrica
através

de

sistema

para

comutação que limita a carga em
um quarto da energia no modo
pediátrico (50 joules) de forma
automática. Alimentação: bateria
de lithium (recarregável) de longa
duração com capacidade mínima
de 200 choques ou 12 horas de
monitoramento ou 3 anos em
stand

by.

Acompanha

protetora

com

transporte,

01

bateria,

01

bolsa

alça

para

carregador

par

de

de

eletrodos

autoadesivos para adultos, 01 par
de eletrodos autoadesivos infantil,
manual

do

usuário,

treinamento
instruções

DVD

detalhado
de

uso.

de
e

Possuir

software com cabo de transmissão
de dados para microcomputador,
possuir

registro

na

anvisa

e

garantia mínima de 3 anos.
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ITEM 32 - LEIA-SE:
ITEM

32

CÓDIGO
MATERIAL

01-18-2666

CÓDICO
TCE/MT

77201-1

UNID.

UN

QUANT.

03

DESCRIÇÃO
Desfibrilador externo automático
(d.e.a.), equipamento portátil, leve,
microprocessado,
tamanho
reduzido, adaptável a qualquer
paciente tanto adulto como infantil
e neonatal, projetado para uso de
emergências
cardíacas
com
aplicação de choques por meio de
pás adesivas, sistema automático
de avaliação de ecg na tela
(display)
de
cristal
líquido,
orientações e comandos em texto
em tempo real por voz e texto
exibido no display, além do
número de choques e tempo
decorrido. Visualização do status
da bateria com alarme sonoro e
luminoso para nível baixo. Modo
de desfibrilação adulto 150 joules
no primeiro choque e 200 joules
nos subsequentes para melhor
eficácia da reversão de arritmias.
Modo de desfibrilação pediátrica
através
de
sistema
para
comutação que limita a carga em
um quarto da energia no modo
pediátrico (50 joules) de forma
automática. Alimentação: energia
elétrica com bateria recarregável
com capacidade mínima de 200
choques ou 12 horas de
monitoramento ou 3 anos em
stand by ou com capacidade e
durabilidade superior de duração.
01 (um) carregador de bateria,
01(um)
par
de
eletrodos
autoadesivos para adultos, 01
(um)
par
de
eletrodos
autoadesivos infantil, manual do
usuário, dvd de treinamento
detalhado e instruções de uso.
Possuir software com cabo de
transmissão de dados para
microcomputador, possuir registro
na anvisa e garantia mínima de 3
anos ou superior

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO (R$)

8.484,00

Fica EXCLUIDO o item 71 do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2021:
ITEM 71: Ultra-sonógrafo - aparelho de ultrassom em plataforma portátil digital de alta resolução para uso
abdominal, vascular, obstétrico, ginecológico, urologia, pediatria, pequenas partes, musculo esquelético, cardiologia,
neurologia e neonatal, com um transdutor convexo de 2,0 a 5,0 mhz, um transdutor linear de 6,0 a 12,0 mhz, um
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transdutor convexo volumétrico 5,0 a 8,0 mhz, um endocavitario volumétrico de 5,0 a 9,0 mhz, 130 graus, com guia
de biopsia, imagem trapezoidal para transdutores lineares. Nos modos plataforma tecnológica que faça formação de
imagens tridimensionais em tempo real, com velocidade de 15 volumes por segundo, modos de divisão de imagem
b:b, b/b e 4b e geração de imagens em modo b, m, doppler colorido, doppler espectral, Power doppler, 3d e 3d em
tempo real, com doppler com mapeamento colorido, apresentando simultaneamente os modos medidas automáticas
e em tempo real no modo doppler, tríplex em tempo real (modo b, fluxo colorido e doppler espectral
simultâneos),com programas para o cálculo de medidas básicas: distancia, angulo, área (contorno ou elipse),
volume, frequência cardíaca e avaliação de articulação coxofemoral, medidas obstétricas: tabelas padronizadas e/ou
especificas para usuário, estimativa de peso fetal, frequência cardíaca fetal e memorização de todas as medidas em
relatório, apresentação em vídeo com escala de cinzas de no minimo 256 níveis software para otimização de
automática de imagens em modo b e doppler pulsado com apenas um toque, monitor colorido tipo lcd de alta
resolução de no minimo 15¨, com armazenamento das últimas cinememory de 256 mb ou acima de 3000 quadros
em modo b, software para redução ruído inerente a imagens de ultrassom com ajuste minimo 04 níveis de redução
de ruído, tecnologia que permita emissão de feixes cruzados em planos diferentes do habitual para melhora da
resolução das imagens, com ajuste de níveis e disponíveis para todos os transdutores, sistema de arquivamento de
imagens, cine e blocos volumétricos tridimensionais em disco rígido, DVD e CD-RW (gravador e leitor).,capacidade
para impressão de imagens e laudos em impressoras padrão pc. Dicom 3.0 completamente incorporado ao
equipamento, verificar / imprimir / arquivar / lista de trabalho / armazenamento de dados / mídia dicom ,02 portas usb
para transferência de imagens e backup. Capacidade para operação com bateria com autonomia de no minimo 01
horas. Capacidade para carro para apoio do equipamento com suporte para transdutores gel e vídeo, printer,
capacidade para acoplamento de até 03 portas ativas através de carro suporte. Fonte de alimentação: 110/220v,
60hz, ntsc. Vídeo printer branco/preto e papel para vídeo printer b/p, estabilizador de tensão compatível. Inclui:
manual de operação em português e técnico e registro no ministerio da saúde, instalação, treinamento, com garantia
minima de 01 anos para peças e assistência técnica. Serviço de entrega para segurança das partes eletrônicas.

PRORROGA-SE A DATA DE ABERTURA PARA:
DO ENCERRAMENTO DO RECEDIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/07/2021 às 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 09h00min. do dia 29/07/2021
LOCAL: https://licitanet.com.br – Licitações On-Line “Acesso Identificado no link – licitações públicas”
Todas as referências de tempo no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.
Permanece inalterada as demais disposições editalícias, em consonância com o § 4º do art. 21 da Lei
8.666/1993.

Campos de Júlio/MT, 15 de julho de 2020.

Marcelo José Batista dos Santos Lino
Pregoeiro Oficial
Decreto nº. 006/2018
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