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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

PAL Nº 008/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº  001/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, através de seu Pregoeiro, torna público 

RETIFICAÇÃO do Anexo I – Termo de Referência e Preço Médio, conforme segue: 

 

 

“ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA E PREÇO MÉDIO 

 

1- DO OBJETO:  A presente licitação tem por objeto Aquisição de equipamentos de saúde 

para Unidades Básicas de Saúde sob o sistema de registro de preços. 

 

Item Quant. Descrição 

Valor 

Unit. (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 2 

Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações  

Tela de lcd colorida touch screen com 12 canais simultâneos; 

Memória interna; 

Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato segmento ST; 

Impressora térmica de alta resolução; 

Interpretação do ecg e medidas complexas ; 

Interface para modem; 

Software permite visualizar / arquivar / imprimir em papel comum, de 

interpretação automática do ecg na língua portuguesa; 

Proteção contra descarga de desfibrilador; 

Memória interna; 

Bateria interna recarregável; 

Relatório de ecg completo de todas as derivações; 

Visualização do posicionamento dos eletrodos na tela do equipamento para 

auxílio do usuário, informando o status de cada derivação; 

Possibilidade de exportar exames através formato digital, através de usb e 

wi-fi para impressora externa; 

Comunicação através usb e de conexão tcp/ip, pela rede ethernet/ lan e rede 

wireless; 

01 cabo de alimentação;  

01 cabo paciente de 10 vias;  

01 eletrodo reutilizável precordial tipo cinta;  

04 eletrodos de membros tipo clipe;  

06 eletrodos precordiais de sucção;  

01 tubo de gel para eletrodos;  

01 rolo de papel termo-reativo 

Manual de instruções em português 

10.743,33 21.486,66 

02 4 
Televisor, tipo LED, com porta USB, entrada HDMI, conversor digital, com 

tela de 32" 1.064,817 4.259,268 

03 2 Ventilador Parede Oscilante 60cm 200w Bivolt Turbo 6 Pas, cor preta 198,15 396,30 

04 1 
Foco clínico, cor branca, lâmpada LED 6500K, altura ajustável de 1,15 a 

1,60 m., corpo em metal com pintura eletrostática, base com 5 rodízios com 1.318,333 1.318,333 
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freios, alimentação elétrica: 100 - 230V~ 

05 1 

Concentrador de Oxigênio 5LPM com OPI, Tubo de conexão 

umidificador/concentrador, filtro (já instalado), manual de instruções em 

português. 
4.396,333 4.396,333 

06 1 Oxímetro de pulso, portátil de mesa, com 1 sensor 1.816,667 1.816,667 

07 2 
Otoscópio simples, iluminação, fibra optica / halógena - Xenon; 5 a 10 

espéculos reutilizáveis 499,187 998,374 

08 3 

Cadeira para coleta de sangue com duas braçadeiras laterais estofadas, 

construída em tubos 7/8' pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura 

eletrostática à pó, assento e encosto estofados em espumas D26, revestidos 

em corano (cor azul), pés com ponteiras plásticas, suporta até 150 Kg 

1.399,70 4.199,10 

09 1 

Projetor, tipo LCD portátil, resolução máxima 1400x1050, luminosidade 

3.200 ANSI Lumens, lâmpada tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 

10000 H (baixo brilho), lente foco manual e zoom digital, painel LCD 
2.400,00 2.400,00 

10 1 
Tela de Projeção com Tripe 1,80 x 1,80. Possui mecanismo de enrolamento 

automático e tripé telescópico acoplado a tela 
717,333 717,333 

11 2 CLIMATIZADOR DE AR, 3,2 LT 110 V 3 VELOCIDADES 432,83 865,66 

Valor Total R$ 42.854,04 

 

2.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão realizados mediante atestado de recebimento pela unidade requisitante e 

acompanhado da respectiva nota fiscal, num prazo máximo de 30 dias do recebimento da nota 

fiscal. 

 

2.1 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1.1 – A despesa decorrente da licitação correrá à conta das dotações de cada despesa, conforme 

orçamento vigente. 

 

Dotações: 

Dotação orçamentária Ficha Fonte 

02.06.02.10.301.0012.1017.44.90.52.00 370 102 

02.06.02.10.301.0012.1017.44.90.52.00 371 153 

 

  

3. JUSTIFICATIVA:  

Justifica-se a Aquisição de equipamentos de saúde para  equipar as Unidades Básicas com 

equipamentos novos para melhor atendimento aos usuários. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente REGISTRO DE 

PREÇOS, são obrigações da Contratada: 
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4.1 – entregar os produtos em conformidade com as especificações e quantidades deste 

instrumento e do termo de referência.  

4.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 

de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista e com a entrega. 

4.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 

Contratante ou a terceiros. 

4.4 - manter, por todo o período da execução, as condições que garantiram a sua habilitação, 

incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 

4.5 – O fornecimento será após a expedição da ordem de fornecimento e o prazo de entrega 

será preferencialmente imediato, ou no máximo em 10 (dez) dias úteis. 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente REGISTRO DE 

PREÇOS, são obrigações da Contratante: 

5.1.1 - Efetuar pagamento à contratada no prazo de 30 (trinta) dias conforme estipulados neste 

edital, mediante a entrega de Nota Fiscal. 

5.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato. 

A Contratante obriga-se a: 

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo 

de Referência; 

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

e) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
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f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
O valor previsto desta contratação é de R$ 42.854,04 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e 

quatro reais e quatro centavos). 

 

7. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital.” 

 

 

As demais condições do edital permanecem inalteradas. 

 

 

 

Marcelino Felipini Silva 

Pregoeiro 

 


