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"A TiroCa da Mantiqutira“

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitacoes e Compras
DECISAO ADMINISTRATIVA
PREGAO ELETRONICO N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2022

Ao primeiro dia do mes de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (01/02/2022), o
Pregoeiro, auxiliado por sua equipe de apoio, abaixo assinado, passa a analise e
julgamento da impugnagao interposta pela Licitante Leistung Equipamentos LTDA,
contra o Edital de Licitagao relativo ao Pregao Eletronico de numero 001/2022, que tem por
objeto a Aquisig3o equipamentos medicos para finalizar a estruturagao da ambulSncia
movel UTI e aquisigao de equipamentos medicos para o atendimento de gestantes na
unidade de saude CAM Centro de Atendimento a Mulher “Ordalia Duzi Moraes”, com
verbas provenientes de Emenda Parlamentar, Proposta n.° 15741.597000/1190-19,
Portaria GM/MS n.° 731, de 16/04/2021 e Programa Estadual QUALIS MAIS, como segue:

-

I DA IMPUGNAQAO
Trata-se de IMPUGNAQAO AO EDITAL apresentada pela Licitante Leistung
Equipamentos LTDA, em termos sucintos alega suposto direcionamento do item 06,
ventilador pulmonar.
Tendo a Impugnante apresentado a sua irresignagao tempestivamente, nos termos do
que dispoe o Edital em seu capitulo XXII, na data de 25/01/2022, ou seja, no prazo de tres
dias uteis, considerada a data da sessao em 28/01/2022, relato brevemente as razoes da
manifestagao:
€

II - ANALISE DAS RAZOES

Primeiramente, cumpre registrar que a analise da pega impugnatoria se deu sob a egide
da Lei Federal 8.666/93 e demais Iegislag5es correlatas, bem como ao teor do edital que,
por forga do princlpio da vinculagSo ao instrumento convocatorio, faz lei entre as partes.
Frise-se que o objetivo da presente licitag3o se consubstancia em atender, de forma
efetiva, 3s necessidades do Departamento Municipal de Saude de Vargem Grande do Sul,
em franca observancia ao principio do interesse publico.
Preliminarmente, considerando o carater estritamente t6cnico das alegagoes, a
Comissao de Licitagao encaminhou a pega impugnatoria para analise e providencias do
setor Requisitante, ao qual respondeu na forma a seguir:

Considerando o pedido de impugnagao de empresa interessada no certame, LEISTUNG
EQUIPAMENTOS LTDA, atraves de e-mail datado de 25/01/2022;
Considerando que se trata do Item 06 - Ventilador Pulmonar em virtude de verificar
direcionamento no descritivo;

A Diretoria de Saude e Medicina Preventiva acata o mesmo, uma vez que serao
necessarias algumas alteragoes no descritivo do item mencionado.
Segue no anexo I, nova descrigao ja alterada e revisada pelos t6cnicos.

Ventilador pulmonar de transpose neonatal, pediatrico e adulto:
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Equipamento portatil micropocessado com modalidade ventilatoria controlada a volume,
pressSo e PSV/CPAP, apropriado para uso em paciente adulto, pediatrico e NEONATAL.
Com possibilidade de utilizagao em unidades moveis de resgate (ambulancias) e prontossocorros.

CARACTERlSTICAS:
Display de cristal llquido LCD colorido e tela gr£fica Touch Screen de no rmnimo 05".
Visualizagao dos parametros ajustados e monitoragao da ventilagao mecanica atraves de
curvas, informagoes de alerta e alarmes.
Teclas de acesso rapido para: Stand By; Ciclo Manual; Bloqueio de tela.
Carregador inteligente de bateria Entrada Externa 100-240 VAC —50-60 Hz, com
comutagao automatica C§lula galvanica de 02 interna para monitorag§o da concentragao
de oxigSnio no display e limites de alarmes.
Fonte externa conversor AC/DC 100 — 240 VAC para +12 VDC Suporte para maca de
transporte e sistema de fixagao especlfico para uso em Ambul3ncias e Unidades Moveis
de Resgate, inclusive aereo com compensagao de altitudes.
Pressao de entrada: 39 a 87 psi (270 a 600 KPa).
Possibilidade de utilizagao com mascara facial ou tubo endotraqueal.
Idiomas: Portugues
Bateria Interna recarregavel com durag§o minima de 360 minutos.
Autonomia da Bateria Interna (com plena carga e uso normal)
Sem pedestal fixo.
MODALIDADES MiNIMAS ADULTO/PEDlATRICO/NEONATAL (peso a cima de 300 g):
VCV , PCV , PSV/CPAP, PRVC, SIMV(VCV) + PSV, SIMV (PCV)+PSV, PRESSAO
BIFASICA (APRV + BIPAP), FLUXO CONTINUO, CPAP NASAL, Ventilagao Nao Invasiva
(VNI) por mascara facial pode ser ativada em todas as modalidades ventilatorias com
compensagao de vazamentos.

Tela Grafica contendo:
Visualizagao de nivel de bateria.
Curvas de Pressao x Tempo.

Barra grafica de pressao.
Selegao personalizavel de at& 5 graficos simultaneos.
Parametros monitorados: Pressao de Pico, Pressao de Plato, Pressao M6dia, Pressao
Base( PEEP, Pico de fluxo Inspiratorio e expiratorio, Volume Total Exp, Volume Minuto<
FI02, Frequencia Respiratoria, l:E, Tempo inspiratdrio, Tempo Expiratdrio, Graficos de
tendencias, Historico de Alarmes.
Parametros proaramaveis:
FI02: 21-100%, Tempo de subida, Tempo Inspiratorio, Frequencia Respiratdria, Volume
Corrente, Sensibilidade Pressao e Fluxo, Pressao Controlada, Press§o de Suporte, PEEP,
Tempo de Apneia, Pausa Inspiratdria e Expiratoria, Suspiro.

Sistema de alarme e seauranca:
Pressao de controle maxima e minima.
Peep maxima e minima.
Volume Corrente (total) maxima e minima .
Volume Minuto maxima e minima .
Tempo para alarme de Apneia.
Frequencia respiratoria.
Ajuste Automatico de Limites de Alarmes.
Bateria Fraca.
Pressao de 02 baixa.
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Desconexao do Circuito Respiratdrio.
Obstrugao.
Ventilador inoperante.
Apneia
Falta de energia eletrica.
Possuir acessorios inclusos:
01 Fonte eletrica
02 Valvulas expiratdrias com
02 Circuito respiratdrio adulto autoclavavel
02 Circuito respiratdrio pediatrico autoclavavel
02 Circuito respiratdrio neonatal autoclavavel
01 Conjunto de mangueiras.
Cabo de alimentagao.

DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
Prazo de Garantia: 12 meses a partir da entrega.
Ill -CONCLUSAO
Diante desse entendimento, com os esclarecimentos da questao tecnica apresentada
na impugnagao, pelo setor solicitante e, conforme citado acima haverd necessidade de
alteragao do descritivo do item 06.

Em face de todo o exposto, e considerando o pedido formulado, com as alegagoes da
impugnante, entende esta Pregoeira que estas merecem prosperar, uma vez que referido
descritivo do objeto, direciona para a aquisigdo de equipamento da marca/modelo
Oximag/Magnamed ferindo os principios aplicados a licitagao o que foi confirmado pelo
setor solicitante.
Em face do exposto, esta Pregoeira decide acatar a impugnagao da empresa Leistung
Equipamentos Ltda, razao pela qual o edital sera alterado para fazer constar o descritivo
correto, sendo remarcada a data para a realizagao do certame, com a devida alteragao no
edital, republicando-o, nos termos do art. 21, §4°, da Lei n° 8.666/93.
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