RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, torna público aos
interessados no Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 09/2018, que tem por objeto a implantação de registro
de preços para aquisição de materiais de treinamento para o NEI – Núcleo de Educação Itinerante do SAMU 192
Sudoeste do Paraná, utilizando verba oriunda de Destinação de Valores da Justiça Federal referente ao Processo
Administrativo n.º 5002550-48.2017.4.04.7012/PR, que após análises, ocorreram as seguintes alterações na descrição
dos itens do edital, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
Item

Qtd

Unid.

1

4,00

UN

2

4,00

UN

Descrição
Desfibrilador de treinamento - O Desfibrilador Externo Automático de
Treinamento da Skill medical tem a função de choque elétrico analógico,
não fornecer alta tensão, para garantir a segurança da utilização do
processo. É Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. Software
de Treinamento em Português. Indicações Correta da Posição dos
Eletrodos. Possibilidades de conectar um alto-falante externo. Ajustes de
volume e função de pausa. Possui 10 cenários de situações instalados
(selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando. Condições
diferentes de casos de parada cardíaca. Atende às Diretrizes da AHA 2015.
Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria.
Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Inicio
da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave).
Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de
conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de
ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque.
Simulador de Função semi ou Totalmente automático. Simulador de
Bateria Baixa com carga baixa. Simulador de erros.
Manequim Torso - Adulto - para Treino RCP com Luzes de Controle
Modelo para treino de RCP de meio torso permite treinamento de abertura
das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Acompanha
dispositivo para indicar a correta aplicação da técnica. - Simulação da
abertura das vias aéreas, aviso da posição e força da compressão exercida.
Indicador de luz direito: indica posição errada. Indicador de luz apropriado
de da força, indicador da luz não apropriado da força. Indicação do
Volume da exalação. Modalidade: somente para o treinamento. Inspeção
da pupila: normal e dilatada. Pulsação de artéria cervical.

Preço Máximo Preço Máximo
Unitário R$
Total R$

1.623,46

6.493,84

1.579,33

6.317,32

LEIA-SE:
Item

1

Qtd

4,00

Unid.

Descrição

UN

Desfibrilador de treinamento - Desfibrilador Externo Automático de
Treinamento, função de choque elétrico analógico, não fornecer alta
tensão, para garantir a segurança da utilização do processo. Similar ao
Desfibrilador Externo Automático Real. Software de Treinamento em
Português. Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. Possibilidades de
conectar um alto-falante externo. Ajustes de volume e função de pausa.
Possuir no mínimo 3 cenários de situações instalados. Condições
diferentes de casos de parada cardíaca. Atende às Diretrizes da AHA 2015.
Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria.
Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Inicio
da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave).
Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de
conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de
ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque.
Simulador de Função semi ou Totalmente automático. Simulador de
Bateria Baixa com carga baixa. Simulador de erros.

Preço Máximo Preço Máximo
Unitário R$
Total R$

1.623,46

6.493,84
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2

4,00

UN

Manequim Torso - Adulto - para Treino RCP com Luzes de Controle
Modelo para treino de RCP de meio torso permite treinamento de abertura
das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Acompanha
dispositivo para indicar a correta aplicação da técnica. - Simulação da
abertura das vias aéreas, aviso da posição e força da compressão exercida.
Indicador de luz direito: indica posição errada. Indicador de luz apropriado
de da força, indicador da luz não apropriado da força. Indicação do
Volume da exalação. Modalidade: somente para o treinamento.

1.579,33

6.317,32

A especificação passa a fazer parte do edital, sendo que a partir desta data deve ser levada em consideração para
elaboração da proposta e entrega do objeto.
As demais cláusulas e condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas.
Diante das alterações, fica transferida a sessão pública para às 09h00min do dia 17 de Abril de 2018, através do
COMPRASNET.

Pato Branco, 29 de Março de 2018.

Adriano Luiz Zini
Pregoeiro do CIRUSPAR
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