
 

 

 

0 

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 
 
O Exmo Sr. Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal, comunica aos interessados 

sobre a retificação do edital de Pregão Presencial supracitado para alteração do descritivo do 

objeto constante do anexo I. Tal alteração se faz necessária garantir a participação de maior 

número de empresas. 

 

Sendo assim, segue a alteração: 

Item Qtde. Especificação 

01 01 Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado, para suporte ventilatório 

de pacientes adulto, pediátrico e neonatal em operações de resgate, 

emergência e transporte, intra Hospitalar (UTI, Pronto Socorro e Centro 

Cirúrgico) e extra Hospitalar (Ambulância, resgate e Helicóptero) com tela 

de, no mínimo, 05 polegadas. 

Modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV 

(assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles 

diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; 

Alarme de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e 

mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gazes; 

Com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, 

que permite ajuste da FIO2;  

Leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; 

Circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização;  

- sistema de fixação para uso em ambulâncias e unidades móveis de 

resgate, inclusive aéreo com compensação de altitude;   

Tecla stand by que interrompe as funções do ventilador;  

Botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; 

Silenciador de alarme por 60 segundos; 

Controle de PEEP eletrônico.  

Entrada de bateria externa de 12 V DC, bateria interna recarregável com 

duração mínima de 02 horas. Opção de pedestal com 04 rodízios com pelo 

menos duas travas e braço com seguimentos para suporte de circuitos 

paciente. 

 
Geral: 
O equipamento deverá ter Registro no Ministério da Saúde a ser 
comprovado no ato da entrega. 
 
Possuir manual de boas práticas de fabricação 
 
Manual de operação em língua portuguesa 
 
Garantia mínima de 12 meses. 
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Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento convocatório. 

 

Remarca-se a data da sessão de processamento do Pregão Presencial 032/2015 para 14 de julho 
de 2015, às 09h30min, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, 

Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP. 

 

A presente retificação será publicada pelos mesmos meios em que se deu a publicação do extrato 

de Edital e será disponibilizada no site. 

 

 

Ibitinga, 26 de junho de 2015. 

 
 
Florisvaldo Antonio Fiorentino 
Prefeito Municipal 


