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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01912020

ai
O

CONTRATANTE:
o MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, n°04, cent
— BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92,neste ato representado pelo Senhor Prefeito António Carvalho d
Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua Jose Tibúrcio, 540, centro, Araci — Ba — CEP 48.760.000, 00 o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°09.291.555/00004 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro . Araci — BA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de
Saúde a Sra. Ana Ofélia Matos Marques, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n° 0381948722SSPBA, inscrita no CPF sob o n°602.071.675,91, residente e domiciliada na cidade de Araci — BA

-

CONTRATADA:
CIRÚGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, com sede na ROD. Dos Minérios, n° 403, Sala 08,
Jardim Monterrey, Almirante Tamandarê — Paraná — CEP 83.507.000, inscrita no CNPJ sob o n°07.626.766/001-60,
na pessoa do seu representante legal, Senhora Maristela Belotto Pelozzo, portadora do documento de identidade
n°5916.363-9 SESP/PR e do CPF n°922.630.709-15, com sede na rua LIDIA Kliger,130Abranches-Curitiba-PR, CEP:
82.130-160, contato (41) 3354-1001 e-mail ciruroicasaofelipepuol.com.br simplesmente denominadas de
FORNECEDOR
OBJETO E PREÇO REGISTRADO:
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço
n° 008/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
de execução e a estimativa das quantidades PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA, UTILIZADA COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A
COVID-19 NESTE MUNICIPIO a serem adquiridos pelas Secretaria de Saúde deste Município na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço publico, e que a este termo integram, como se transcritas.
ANEXO QUANTITAIVO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Marca/fabricante
modelo/ Anvisa n° QUANT

MONITOR MULTIPARÂMETROS CREATIVE/
monitor de parametros fisiologicos - para SHENZ CREATIVE
multiparametro
IND. CO.,LTD monitor
(spo2/pni/ecg/resp/temp),equipamento
CHINA,REP.
POP/Kl 211
para beira de leito,transportavel,com
80901110026,
bateria,compativel
com
qualquer
tamanho,peso
e
idade
de
paciente.operacao simples por botao
rotativo,exibicao simultanea de no min. 8
curvas de diferentes parametros na
tela,sistema de alarmes com no min. 3
prioridades,arrnazenamento de pelo
menos
24h
de
tendencias
graficas,possibilidade de software e
calculos hemodinamicos,software para
analise do segmento st em 3 derivacoes e
deteccao de arritmias avancadas,tela em
lcd a cores, dimensao diagonal minima de
10 polegadas, com resolucao de 640 x 480
pixels,medindo pressao pressao nao
invasiva: parametros edidos:pressao
sistolica, diastolica e media, metodo de
medida oscilometrico, neonatos a adultos,
faixa de medida: 1 a 120 minutos, manual
ou continuo,pressao invisa: devera ser
capaz de medir e mostrar
simultaneamente valores atuais para ate 4

TIPO VALOR VALOR
UNIT
TOTAL
UND 10.430,00 41.720,00
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pressoes invasivas, deve ser obrigatorio
nomea r cada uma das ondas de pressao,
no minimo 10 nomes devem estar
disponiveis, tais como: arterial, pvc, pa,
pae,02 canais independentes, faixa de
medicao minima da temperatura 15 a 45
com precisao de 0,1.,ecg com opcao para
3,7,8 ou 12 derivacoes(i,ii,iii,avLavf,avr e
v1 a v6),faixa de medida entre 20 e 300
bpm,alarmes limites maximos e minimos
selecionaveis pelo usuario,deteccao de
marca passo derivac,oes i,ii ou
iii,.acompanha um cabo de ecg de 5
vias.analise de arritmias basica: assistolia,
taquicardia e fibrilacao ventricular e
possibilidade de arritmia avancada com
seguintes
deteccao
das
arritmias:batimentos ventriculares,ritmo
idioventricular
acelerado,dupla
de
ventricular.,apresentando
batimento
oximetria oximetria de pulso: visualizacao
da curva de saturacao arterial de o2 e
frequencia de pulso vistas pelo monitor,
faixa de medida entre 1-100%, pulso entre
20-300 bpm, precisao spo2 entre 70 e
100%. deve acompanhar um cabo
extensor e um sensor de spo2
adulto/pediatrico,para ecg apresentar o
eletrocardiografico
sinal
bigeminismo.,alarmes para alarmes
limites maximos e minimos de spo2 e
pulso.,protecao contra descarga de
desfibrilador e interferencia de bisturi
eletrico,com interface para possibilidade
de conexao a uma rede hospitalar tcp/ip,
possi bilidade de ligacao a um monitor
externo vga ou svga, possibilidade de
upgrades de software sem troca de
componentes infamo s. possibilidade de
conexao a impressora laser. ter a
capacidade de simular sinais vitais para
utilizacao durante treinamento de
usuarios. devera ser capaz de monitorar
pacientes neonatos, pediatricos e adultos
de
adicao
sem
requisitar
software,alimentacao eletrica bivolt 100bateria
interna
50/60hz,
240v
acompanhar um
recarregavel,deve
manguito de pni tamanho adulto normal e
um mangueira de pni, cabo de ecg(com
extensor, se necessario) de 05 vias no
minimo, sensor de temperatura utilizavel,
no minimo dois cabos para pressao
invasiva.,inclui: instalacao e treinamento,
garantia de 12 meses a partir da data de
instalacao, para pecas e services.
manuais de operacao e tecnico, registro
na anvisa, e certificado de boas praticas
de fabricacao. e certificado de
conformidade com nbr iec 60601,1
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VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 41,720 00
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGA0 GERENCIADOR:
O ÓRGÃO GERENCIADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRIGA-SE A CUMPRIR
FIELMENTE A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANETE:
O ÓRGÃO PARTICIPANTE E O ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, ATRAVÉS DE GESTOR PRÓPRIO INDICADO,
OBRIGAM-SE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26° E SS. DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NESTA ATA CORRERÃO POR
CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS, DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD E NO CONTRATO, SE HOUVER.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 11108/2020.
VIGÊNCIA DA ATA: 31112/2020.
ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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