
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 05/2015 DOM 5078 de 27/10/2015

Processo nº: 08. 00120/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2016
Objeto:   Aquisição  de  Equipamentos,  Materiais  e  Mobiliários  para  a  UPA de  Jaci-
Paraná,  no intuito de Ampliar a RUE – Rede de Urgências  e  Emergências,  visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

A empresa  LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA,  empresa sediada Rua João Ropelatto,
202  Nereu  Ramos-Jaraguá  do  Sul-SC-Brasil,  inscrita  no  CNPJ  nº  04.187.384/0001-54,
protocolou  pedido  de  esclarecimento  via  E-mail  no  dia  18.04.2016,  endereçada  a  este
Pregoeiro referente ao Edital do Pregão de nº 002/2016.

O Pregoeiro,  designado em face  dos  termos  do pedido de esclarecimento  em referência,
apresenta os seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  pedido  de  esclarecimento,  visto  que  interposto  tempestivamente  pela
empresa ora citada, em conformidade com edital, senão vejamos:

2.3 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
em epígrafe deverão ser enviados ao pregoeiro até três (3) dias úteis
anteriores  a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
cplequipe1@hotmail.com;

I – DAS RAZÕES

Em  síntese  A  empresa  LEISTUNG  EQUIPAMENTOS  LTDA vem  por  meio  deste,
esclarecer uma dúvida referente um parâmetro da descrição técnica do item 06 — Ventilador
Pulmonar do Pregão acima citado, pelo motivo abaixo aduzido.
:

• Volume corrente que abrania a faixa mínima de 1 á 2000 ml: 

NOSSO ESCLARECIMENTO: O volume corrente solicitado no descritivo no referido edital com
faixa mínima de 1 ml não é atendido por nenhum modelo de equipamento disponível no
mercado, sendo que a maioria dos equipamentos atende uma faixa a partir de 5 ml. Caso
tenha uma programação de "1 ml" o paciente receberá volume corrente mínimo, tornando
essa uma programação desnecessária e colocando em risco a vida do paciente. 
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Solicitamos  que  seja  verificado  esse  ponto  no  descritivo  do  Edital,  para  que  os
equipamentos possam estar participando do certame. 

Sugerimos que a descrição passe a ser Volume corrente que abranja a faixa 
mínima de 5 a 2000 ml.

Jaraguá do Sul, SC, 18 de Abril de 2016.

Andréia Aparecida Pazze

CPF: 972.395.850-34

Procuradora

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

Rua João Ropelatto, 202

89265-300 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108 Rua João Ropelatto,
202, Nereu Ramos

Considerando tratar-se de questionamentos técnicos o Pregoeiro designado encaminhou por
meio de despacho exarado no processo nº 08.00120.2015, fls.632 no dia 18/04/2016 o pedido
de  esclarecimento  ao  Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade,  da  qual  obteve  os
seguintes esclarecimentos:

II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
-DEMAC por meio de despacho exarado no memorando nº 281 nos autos do processo
08.00120/2015:

De: Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC/SEMUSA

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEMUSA
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ASSUNTO:  Resposta  ao  pedido  de  esclarecimento  pela  Empresa  LEISTUNG
EQUIPAMENTOS LTDA

Senhor Pregoeiro,

Ao cumprimentá-lo,  vimos através deste apresentar esclarecimentos quanto ao Item

06 – Ventilador Pulmonar solicitado pela empresa LEISTUNG, informamos que decidimos

por alterar o volume corrente para que abranja a faixa mínima de 5 à 2000 ml, de modo que

as especificações do referente item é o seguinte:

Item  06  –  Ventilador  Pulmonar: Características  Gerais:  Ventilador  pulmonar
microprocessado  que  atenda  às  seguintes  especificações  mínimas:  Ciclado  a  tempo  e/ou
pressão;  Limitado  à  pressão;  Fluxo  contínuo  para  ventilação  neonatal  ou  similar;  Fluxo
intermitente para ventilação adulto ou similar; Ar comprimido e oxigênio com alimentação
por  rede  de  alta  pressão;  Bateria;  Função  Auto-Teste;  Ventilação  controlada  acionada
automaticamente em caso de apneia, em todas as modalidades espontâneas; Monitorização de
FIO2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica; Monitor gráfico
colorido de ventilação com no mínimo 10 (dez) polegadas, com apresentação de, pelo menos,
duas formas de ondas simultâneas; Indicadores visuais: equipamento ligado na rede elétrica.
Bateria  de  emergência  em  uso.  Alarme  sonoro  silenciado  temporariamente;  Alarmes
audiovisuais:  apneia,  alta  pressão  nas  vias  aéreas,  falta  de  alimentação  elétrica,  baixa
pressão/desconexão  do  sistema  respiratório,  bateria  de  emergência  com  baixa  carga;
Parâmetros de monitorização: fluxo inspiratório, frequência, tempo inspiratório, relação I/E.
Pressão inspiratória, pressão média. Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima,
volume expiratório, pressão média, sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que
evite aumento excessivo da pressão endotraqueal. Modos Ventilatórios: Assistido/Controlado
(PCV, VCV), ventilação com pressão suporte, SIMV – ventilação intermitente sincronizada e
CPAP – ventilação positiva contínua, PRVC – volume controlado com pressão regulada ou
outra sigla que represente a mesma modalidade, ventilação com suporte de pressão, APRV ou
Bilevel ou Bipap; Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 1 a 120L/min no modo
controlado;  Volume  corrente  que  abranja  a  faixa  mínima  de  5  a  2000  ml;  Tempo
inspiratório que abranja a faixa mínima de: 0,1 a 3 segundos; Frequência respiratória que
abranja a faixa mínima de 1 a 100 rpm; PEEP que abranja a faixa mínima de: 0 a 45 cmH2O;
Pressão de suporte que abranja a faixa mínima de: 1 a 60 cm H2O; Pressão Inspiratória: 01 a
60 cm H2O; Pressão  inspiratória  e  pressão  de  suporte  ajustados  de  forma  independente;
Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo; possibilidade de realização de ciclo manual;
Misturador de ar comprimido e oxigênio eletrônico interno. Ajustável entre 21 a 100% com
sistema de segurança ByPass que permita  o funcionamento contínuo do aparelho,  mesmo
com  a  queda  de  uma  das  redes  de  gases  (depois  do  equipamento  ligado);  Capacidade
instalada (Hardware/ Software) para medir capnografia volumétrica. Características Elétricas:
Tensão  de  alimentação:  110  a  220  Vac,  fonte  chaveada  automática,  frequência  de
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alimentação:  60  Hz,  bateria  selada  interna  recarregável  de  emergência  permitindo  o
funcionamento mínimo de 60 minutos. Acessórios: 02 (dois) – Circuitos paciente completo
adulto  autoclaváveis  com  traqueia  em  silicone  lisa  internamente,  com  reservatórios  de
líquidos nas traqueias  (dreno) -  Pulmão testes  adulto.  -  Fornecimento  de todos os cabos,
conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. - Mangueiras e conexões
para gases (ar comprimido e oxigênio), conforme normas da ABNT. - pedestal com rodízios e
travas (freios). Certificações: Certificado de Registro no Ministério da Saúde Certificado de
Conformidade com a norma NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12.
Certificado de Conformidade comprovando IPX1. Os alarmes deverão atender as diretrizes
das normas ISSO 9703-1, 9703-2 e 9703-3, conforme descrito na NBRIEC 60601-2-12. Com
registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

Ressaltamos que a mudança na faixa mínima de volume corrente não altera o valor

estimado na cotação, de modo que solicitamos que dê prosseguimento ao processo. 

Sendo  o  que  temos  para  o  momento,  nos  colocamos  a  disposição  para  mais

esclarecimentos.

VALDIZA GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão

PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Membro da Comissão

ROSECLEIDE CAMPOS DE MIRANDA
Membro da Comissão

VINICIUS UBIRAJARA MARQUES
Membro da Comissão
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III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Média e Alta Complexidade -

DMAC, entendemos que as dúvidas ora levantadas pela empresa LEISTUNG EQUIPAMEN-

TOS LTDA, foram esclarecidas e que por se tratar de questões meramente sanáveis e que não

implicarão na formulação das propostas  a licitação ocorrerá na mesma data e horário estabele-

cidos anteriormente.

Porto Velho/RO, 26 de Abril de 2016.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Presidente CPL-SAÚDE
Pregoeiro


