
i-y h
■  ■' 1,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO COFtlBE - BAHIAt
t

! íi Rua Lourenço da Silva Pereira, n** 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

>

f

í .

»

I

(Kl A r--.I i

•n
.}>■-■ p- .-x,

('«■r.
V.' 'í

jJ h.T, h

wi ;.H i-ÍÍ^'ÍÍ>i •-.rt,i.v ífí-ií’ iVi.íic ■'■■ >l > •:;-lí-.

i V-jííí-:'^1

■1
'

h
r\i[í ■t

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°135/2020
CAPA DO PROCESSO

•r.i

Solicítanteí.
!  ; •
I

;  *') ^ ■

Enie/Órgão: Fundo Municipal de Saúde do Município de São Félix do Coribe

Regime de Execução: Indireta
,V’ <

< l^bjèto: aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo, para ser utiiizado no Hospitai
de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavírus, neste município.

Publicação: 14.10.2020 (Mural de Avísos)'Motdalídade: Dispensa de Licitação.I

Espécie: Obras e Serviços de Engenharia ( ) - Serviços Comuns ( ) - Aquisição (x)

filiítc Base Legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Lei n®13.979/2020, Dec.Mun.n®1.357/2020.
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Comunicação Interna

São Félix do Coribe - BA, 14 de outubro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde
Para: ao Gabinete do Prefeito

Senhor Prefeito,

Diante da situação de extrema emergência que assola a saúde pública decorrente da

epidemia do coronavirus. Objetivando-se proteção dos pacientes no período de enfrentamento à

crise da pandemia do vírus, neste município, vimos, respeitosamente solicitar a V.Exa,

autorização para abertura de processo de dispensa de licitação, para aquisição de ventilador

pulmonar conforme relacionada abaixo:

Objeto - aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo, para ser

utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavirus, neste

município, conforme planilha orçamentária anexo.

Conforme contato com a empresa Cirúrgica AIstyn Eireli, inscrita no CNPJ sob o n°.

23.141.314/0001-00, sediada à Av. José Mendes Moreira, Qd. 13, Lt. 14, Sala 01/02, Jardim

Nova Abadia, Abadia de Goiás - GO, neste ato representado pela sócia a Sr.® Diana Rodrigues

Martins, portadora do RG n° 4458699 DGPC GO, e CPF n® 004.825.861-09.

JUSTIFICATIVA DO FORNECEDOR:

Considerando, a necessidade de realização de despesa na aquisição de ventilador

pulmonar, visando situação emergenicial no enfrentamento do coronavirus neste município,

conforme planilha orçamentária anexo, justificamos.

Nos termos que determina o art. 26, da Lei n®. 8.666/1993, de 21/06/1993, parágrafo único,

incisos II e III, informamos que:

A razão para a escolha do fornecedor em epígrafe após à análise minuciosa dos autos,

onde restou comprovada a idoneidade do mesmo e a sua aptidão para a execução do objeto,

em preterição a qualquer outro. Uma vez que nesse caso concreto o cotejamento de propostas

entre particulares restariam frustradas qualquer tentativa de competição entre particulares, como

comprovado nos autos.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
De antemão, alertamos que conforme pesquislas de preços efetivadas, constata que

produto ventilador pulmonar, destinado a prevenção de emergência de entrentamento do

o
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coronavírus, estão devidamente escassos e com preços sofrendo notoriamente variações.

Diante desess fatos, não será possivel efetivação de aquisição dos referidois produtos, com

preços normais efetivos de mercado, com anteriormente. Pois, não havendo ainda, tempo hábil

para obter cotações com preços mais em conta.

Ecepcionalmente, nos termos do §3® do art.4®-E, da Lei 13.979/2020, combinado com a

MP n®926/2020, não será possivel efetivação de cotações de preços dos produtos aqui

elencados, diante de não ter tempo hábil, e ainda, mesmo se tivesse tempo, não os

encontrariam, decorrência do periodo de emergencia causado pelo o coronavírus.

Enfim, analisada toda a documentação constante dos autos e expedida a nossa

JUSTIFICATIVA, encaminhamos para superior apreciação.

FORMA DE EXECUÇÃO: O produto será entregue no Fundo Municipal de Saúde, na sede

deste município, com maior brevidade possível.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O contrato tem vigência de 30(trinta) dias, a contar da assinatura

do mesmo, ou da total execução do mesmo;

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos serão entregues, ao Fundo Municipal de Saúde, sede

deste município, o mais rápidos possível, ou seja, em caráter de urgência, conforme emissão da

ordem de fornecimento, não será possível aguardar prazo desproporcional com o estado de

urgência do Fundo Municipal de Saúde.

O proponente que não dispuser dos produtos, para pronta entrega, constantes na planilha

orçamentária, não será objeto de contratação.

VALOR: Pela execução do objeto, a CONTRATADA perceberá a importância global de

A  R$108.000,00(cento e oito mil reais).

DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetivado na entrega do produto,

conforme emissão da requisição (ordem de fornecimento), com medição, documento com base

na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, DANFE em conformidade com a Legislação Estadual e

ainda, apresentando-se comprovantes das quitações dos efetivos encargos sociais, através das

certidões negativas da Receita Federal, INSS, FGTS, Trabalhistas, Secretaria da Fazenda

Estadual e Municipal.

REAJUSTES: O preço é fixo, sem reajuste para o período ora contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato ocorrerão por conta
da Dotação relacionada abaixo:
05.02 - Fundo Municipal de Saúde - Proj/Ativ - 2.050 - Ações Emergenciais de Combate ao

Coronavírus (COVID-19) - FMS - Elemento: 4.4.90.52.00 - Material de Consumo (fonte 02,14).

1.0 CONFIGURAÇÕES DO PRODUTO:
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1.1; 100% oxigênio até 20 min. com silêncio automático de alarme; adequação da interface do

paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e

mantendo o registro do histórico do paciente; cálculo automático do peso teórico e seleção da
interface de acordo com o paciente; compensação de altitude; configuração das variáveis
monitoradas; curva de fluxo 50% descendente; interface intuitiva; medição de gases com

correções BTPS; ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos; ajuste
de inclinação da tela LCD; histórico para 1000 alarmes e eventos com data e hora; ajuste do
volume do alarme; bateria com 6 horas de duração; interface intuitiva com configuração das

variáveis monitoradas; nebulizador temporizado com compensação do fluxo inspiratório e FIO^.

1.2: Tela de configuração inicial; seleção do paciente; sexo; altura; peso; cálculo automático do
peso teórico; nível de ventilação por mL/kg; tipo de via aérea artificial; tipo de umidificação; prova

^ de linha; medição da complacência do circuito; função último paciente.

1.3: ASSISTÊNCIA TÉCNICA: será efetivada pela empresa Leistung Equipamentos Ltda. Rua
João Ropelatto, n“202, Nereu Ramos, Cep 89265-520, Jaraguá do Sul, na cidade de Santa

Catarina. Telefone (47) 99985-6173/ 3371-2741/ 99909-8902.

DA HABILITAÇAO:

2.1 Requerimento do empresário.

2.2 Certificado do Empreendedor,

2.3 Contrato social devidamente em vigor,

2.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (em conjunto com o INSS), Estadual e
Municipal;

2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia, por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

2.7 Certidão negativa de débitos trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento
das obrigações trabalhistas, (art,642-A, da CLT, acrescentado pela a lei n‘'12.440/2011).

Diante de tudo exposto com base nas Leis Federais n°8.666/1993, .n°13.979/2020,
Dec.Municipal n°1.357/2020, MP n°961/2020, em atendimento do interesse público, solicitamos
a V.Excia, autorização para aquisição dos produtos retro citados, por dispensa de licitação.

Atenciosamente

AnaVday Silva Ferreira
Secretári^Municipai de Saúde
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Planilha orçamentária

Item Descrição dos Produtos Uníd. V.TotalQuant V.Unit

Ventilador e respirador pulmonar digital
para UTI, neonatal, pediátrico e adulto
Leistung Luft 3.

1 Und 1 108.000,00 108,000,00

Total Global 108.000,00

São Félix do Coribe - Bahia, 14 de outubro de 2020.

2to
Ana dajSilva Ferreira

Secretária Municipal de Saúde
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AUTUAÇAO

TERMO DE ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo n” 135/2020

Dispensa de Licitação n*’. DL076/2020

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de 2020, nesta cidade de São Féiix do Coribe -

Bahia, no Setor de Licitações, em cumprimento à solicitação feita pelo Fundo Municipal de Saúde,

deste Município, faço abertura dos trabalhos atinentes ao presente Processo Administrativo com o
objetivo para aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo, para ser utilizado no
Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavírus, neste município, para constar,
lavrei o presente Termo.

São Féiix do Coribe - Bahia, 14 de outubro de 2020.
■>.

Jef&rsTSnAlves Santos
Membro da Comissão

Luiz CarlosTerreira
Pres.Comis.de Licitação

Sou:Anders' :a

íuili^ao
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ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO

Referente a processo administrativo n°135/2020,
Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor responsável pela licitação
Data: 15 de outubro de 2020.

Nos termos do ato de requisição, emitido mediante Memorando Interno, expedido
pelo 0 Fundo Municipal de Saúde, autorizo a abertura do procedimento administrativo de
contratação.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte
seqüência.

01 - Setor de contabilidade, para indicação de recursos de ordem orçamentária para
efetivação de pagamento das despesas;

02 - Setor de Licitações, para que providencie a adoção das medidas cabíveis, inclusive
parecer sobre a dispensa;

03 - Assessoria Jurídica, para emissão de parecer Jurídico sobre a legalidade e a
conveniência da contratação.

Contabilidade ciente em, , visto

Setor de licitação ciente em.-^'^ lt2Í)Zí/^ visto

Assessoria jurídica ciente em.
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PARECER CONTÁBIL

DISPENSA DE LICITAÇÃO N‘»076/2020

Por observância ao contido no despacho exarado pelo o Sr. Prefeito Municipai de São Félix do

Coribe, referente ao processo retro citado, objetivando aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo

UTI, adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao

coronavírus, neste município, cumpre-me informar que está consignado no Orçamento Municipal,

recursos financeiros na dotação orçamentária para  o exercício de 2020, conforme a seguir

discriminado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.02 - Fundo Municipal de Saúde - Proj/Ativ - 2.050 - Ações Emergenciais de Combate ao

Coronavírus (COVID-19) - FMS - Elemento: 4.4.90.52.00 - Material de Consumo (fonte 02,14).

São Félix do Coribe - BA, 15 de outubro de 2020.

Depto. de Contabilidade

Luiz Carlos Ferreira

CRC-BA, n°13,642-0
Diretor de Contabilidade
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PARECER DA COMISSÃO DE LIClTAÇAO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N‘’076/2020

Analisando a requisição do senhor Prefeito Municipal, para

possibilidade de a aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo

UTI, adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de

Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavírus, neste

município, por dispensa de licitação.

Foi nos colocado a apreciação por intermédio do Exmo. Prefeito Municipal, a

solicitação do Fundo Municipal de Saúde, conforme memorando sobre o qual passamos a nos

pronunciar segundo os limites de nossa obrigação funcional.

Apresentam-nos proposta, contendo: descrição do objeto, condições de pagamentos,

vigência da contratação, estimativa de preço, informação do recurso financeiro na dotação

orçamentária, para efetivação do pagamento, objetivando-se aquisição de ventilador pulmonar digital,

tipo UTI, adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate

ao coronavírus, neste município.

A contratação direta não significa o descumprimento dos princípios básicos que orienta

a função da Administração Pública, nem caracteriza como uma livre atuação administrativa, assim,

está obrigado a seguir alguns procedimentos administrativos, e as formalidades são substituídas por

outras, além de obedecer aos princípios básicos da Lei geral de licitação. Contudo, segue

fundamentação da Lei, abaixo:

Vejamos o que predispõe as Leis que regem a espécie.

Decreto Estadual n°19.529/2020

considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem  à redução do risco-de
doença e de outros agravos e ao acesso universal  e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196

da Constituição Federal;

Lei Federal n®8.666/1993

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
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para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos  e ininterruptos, contados
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada  a prorrogação dos
respectivos contratos;

Art.26 As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art.17 e no inciso III e
seguintes do Art.24, as situações de inexigibilidade referida no art,25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art.8° desta Lei deverão ser comunicados, dentre de 3 (três) dias, á
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos. Redação
dada pela Lei n°11.107, de 2005;

II Razão da escolha do fornecedor ou executante;

III Justificativa do preço;

Lei Federal n°13.979/2020

Art.4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926. de 2020L

Art.4°-E

§2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI
do caput. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

§3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI
do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela Medida
Provisória n° 926. de 2020)

.r

Art.4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa,
poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do caput do art. 7® da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória n® 926, de 2020)

Decreto Municipal n®1.357/2020

Considerando a situação de emergência da saúde reconhecida pela Portaria
n°188/2020 do Ministério da Saúde e Decreto Legislativo 06 de 20.03.2020,
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do Congresso Nacional, que reconheceu a ocorrência de calamidade pública
em todo território nacional e a necessidade de medidas eficazes

recomendadas pelas autoridades da saúde com o objetivo de evitar o
alastramento da doença e consequente colapso na saúde pública.

Art.1® Fica decretada situação de emergência no âmbito do Município de São
Félix do Coribe - BA, para fins de enfrentamento da pandemia provocada
pelo Covid-19.

MP n°961/2020

Trata-se de aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo, para ser
utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavírus, neste município,
Evitando-se a proliferação do vírus nas comunidades, inclusive as mais vulneráreis deste município.

Assim sendo, reunião da comissão de licitação, com licitantes em sala fechada, como é o
caso da maioria das modalidades de licitação, com exceção do pregão eletrônico, não será possível,
diante da recomendação dos órgão oficiais de saúde, para evitar possível alastramento da doença e
proteção a vida.

Com espeque nas leis supracitadas que autoriza a contratação direta para serviços,
compras diretas, no quantitativo estimado para o período que compreende a situação emergencial,
evitando grande estoque que cause impacto na economia, provocando fator indesejável social.

Fator relevante, que de acordo com o §2® do art.4®-E, da Lei 13.979/2020, combinado
com a MP n°926/2020, mediante justificativa da autoridade competente fica dispensada a estimativa
de preços, que trata o inciso VI do caput. § 3°, não impOedindo a contratação pela a entidade por
valores superiores devidos as oscilações ocasionais, nas variações dos preços.

Outro fator relevante, de acordo o art.4°-F, da Lei 13.979/2020, havendo limitação de
fornecedor ou prestador de serviços, mediante justificativa, excepcionalmente, poderá dispensar
documentos de regularidade fiscal e trabalhista, ou comprimento de um ou mais requisito de
habilitação.

Assim sendo, atendendo o disposto no art.4® das Leis Federais n®13.979/2020, e inciso IV
do art.24 da Lei 8.666/93, Dec. Municipal n°1.357/2020, Dec.Estadual n®19.529/2020, e demais
legislação que rege a espécie, e de forma a cumprir o disposto no art.26, da 8.666/93, em
atendimento do interesse público, apresentamos justificativa para ratificação do, Excelentissirrio
Prefeito Municipal, e posterior publicação para eficácia do ato.

São Félix do Coribe - BA, 15 de outubro de 2020,

An^Jersop^' Fogaça'Luiz Carlos Ferreira
Membro lembro

Jeferson Alves Sant
Membro
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ADJUDICAÇAO

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutai Eudes Ribeiro

Ferreira, atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente a

dispensa de licitação n°076/2020, cujo objeto aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI,

adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao

coronavirus, neste município, adjudica ao objeto  a proponente a empresa Cirúrgica AIstyn

Eireli, no valor global de R$108.000,00(cento e oito mil reais), conforme as condições

apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da Lei n°8.666./93.

São Félix do Coribe - BA, 16 de outubro de 2020

J jetíes Ribeiro Ferreira

refeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO CORI2E - 3AHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n" 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DE SAO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA. Juíaí Eudes Ribeiro

Ferreira, após o procedimento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,

referente à dispensa n°076/2020, cujo objeto aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo

UTI, adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e

combate ao coronavírus, neste município, homologa  o procedimento de dispensa, com

empresa Cirúrgica AIstyn Eireli, no valor global de R$108.000,00(cento e oito mil reais),

conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da Lei n°8.666/93.

São Félix do Coribe - BA, 16 de outubro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n® 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

AVISO DE PUBLICAÇÃO

O ato de Dispensa n°076/2020, aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto,

completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao

coronavírus, neste município, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta Prefeitura,

em lugar de fácil acesso ao público, no período de 14 a 16,10.2020, objetivando estender ao

conhecimento do público em geral, os atos da Gestão Pública Municipal, como condição

indispensável para sua eficácia.

Em cumprimento das determinações do art. 26 da Lei n°8.666/93 e suas cominações
posteriores.

Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente.

São Félix do Coribe - BA. 14 de outubro de 2020.

Q,
Camila das Mercês

Assessoria de Gabinete

Dec.942/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

RESUMO DE PUBLlCAÇAO DE CONTRATO

O resumo do instrumento de minuta contrato, aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo

UTI, adulto, completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate

ao coronavírus, neste município, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta

Prefeitura, em lugar de fácil acesso ao público, no período de 14 a 16.10.2020. Objetivando

estender ao conhecimento do público em geral, os atos da Gestão Pública Municipai, como

condição indispensável para sua eficácia, em cumprimento das determinações do art.61.

Parágrafo Único da Lei 8.666/93, e suas cominações posteriores.

Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente.

Sao Félix do Coribe - BA. 14 de outubro de 2020.

Camila das Mercês

Assessoria de Gabinete

Dec.942/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO CORIBE - BAHIA

no 16
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77, Centro

CNPJ: 16.430.951/0001-30

V*-,

PARECER JURÍDICO

Dispensa de Licitação n°076/2020

Processo Administrativo n®135/2020

EMENTA: DIREITO

LICITAÇÕES E
ADMINISTRATIVO.

CONTRATOS.- DISPENSA.

CORONAVÍRUS. ART. 4°, DA LEI N® 13.979 DE
FEVEREIRO DE 2020. Aquisição de ventilador
pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo, para ser

utilizado no Hospital de Campanha, no
enfrentamento e combate ao coronavírus, neste

município.

O Prefeito Municipal de São Félix do Coribe-BA indaga a esta consultoria, em atenção
a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, sobre  a necessidade de abrir procedimento
licitatório em que requer aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto, completo,
para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronavírus,
neste município, cujo custo foi estimado em R$108.000,00 (cento e oito mil reais), bem como
para que se proceda a elaboração da minuta do instrumento contratual da licitação, a
indicação da modalidade llcitatória pertinente, e sua adequação à legislação federai.

FUNDAMENTAÇAO:
Pretende-se no presente caso, a emissão de parecer referencial para as contratações

direta por dispensa de licitação em razão do enfrentamento da emergência decorrente do
coronavírus.

Importante alertar que, não obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação
nas aquisições destinadas ao enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre
observar os princípios que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem como
aqueles previstos no art. 3° da Lei 8.666/93.

Como se sabe, a regra é a licitação, ainda que a contratação a ser realizada seja
emergencial. Assim dispõe:

Lei nM3.979 de 2020:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 926. de 2020)

§ 1® A dispensa de licitação a que se refere ocaputdeste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
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§ 2® Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,
além das informações previstas no ̂  3° do art. 8° da Lei n° 12.527. de
18 de novembro de 2011. o nome do contratado, o número de sua

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de

projeto básico simplificado.

§  2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o
inciso VI do caput, (Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)

§ 3® Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI

do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de
preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído
pela Medida Provisória n° 926, de 20201

Decreto Municipal n°1.357/2020
Considerando a situação de emergência da saúde reconhecida pela
Portaria n° 188/2020 do Ministério da Saúde e Decreto Legislativo 06 de
20.03.2020, do Congresso Nacional, que reconheceu  a ocorrência de

calamidade pública em todo território nacional e  a necessidade de

medidas eficazes recomendadas pelas autoridades da saúde com o

objetivo de evitar o alastramento da doença e consequente colapso na
saúde pública.

Art. 1° - Fica decretada situação de emergência no âmbito do Município
de São Félix do Coribe - Ba, para fins de enfrentamento da pandemia
provocada pelo Covid-19.

Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem  à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

É importante esclarecer que emergência é a situação decorrente de fatos imprevisíveis
que impõem imediatas providências por parte da Administração sob pena de potenciais
prejuízos. Assim, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou comprometimento da
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares.

4* '
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No que diz respeito à caracterização da situação de emergência no enfrentamento do
coronavírus que justifique a dispensa, bem como a razão da escolha do fornecedor, as
obsen/ações pertinentes foram destacadas na ocasião da análise dos pressupostos para a
dispensa de licitação com fulcro no art. 4° da Lei n® 13.979 de 2020, em tópico específico
deste parecer, às quais nos reportamos. Assim, com fundamento no permissivo legal
indicado exige que esteja bem caracterizada a situação de emergência para que se justifique
a contratação emergencial, conforme dispõe o Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, Lei Federal
n°13.979/2020, Dec. Municipal n°1.357/2020, Dec. Estadual n°19.529/2020 e MP 926/2020.

Em face da grave e urgente calamidade pública que assola o país e o mundo, decidiu a
Lei. em observância ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput da CF/88, que não
seria razoável exigir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de
aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento público e notório.

Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao passo que mitiga algumas
exigências previstas na sistemática da Lei n° 8.666/93, impõe ao gestor público o dever de
cautela e de apuração das circunstâncias fáticas que orientam para eventual contratação
direta sob tal fundamento.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conclui-se que o instituto da requisição é instrumento legítimo para
viabilizar o enfrentamento, no âmbito do Município de São Félix do Coribe, à pandemia do
coronavírus COVID-19, devendo o Fundo Municipal de Saúde zelar pelo seu uso adequado,
para tanto observando os requisitos dispostos neste parecer.

Assim, considerando que a contratação do serviço pode ser feita sem procedimento
licitatório, pois a situação se enquadra nas hipóteses do art. 24. inciso IV da Lei n‘^8.666/93,
opinamos pela possibilidade de aquisição de ventilador pulmonar digital, tipo UTI, adulto,
completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao
coronavírus, neste município, para o atender as necessidades do Fundo Municipal de

--k Saúde, bem como, alertamos que sejam observados todos os requisitos legais de
contratação com a municipalidade.

É 0 parecer,

São Félix do Coribe - BA, 16 de outubro de 2020.

Assessor Jurídico
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/

RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação n°076/2020, cujo objeto aquisição de teste rápido
Covid-19, para uso nos pacientes do (Hospital de Campanha), na manutenção dos serviços
públicos de combate e enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, e no Art.
24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Lei Federal n°13.979/2020, Dec. Municipal n°1.357/2020, Dec.

Estadual n°19.529/2020 e MP 926/2020, Ao tempo que autorizo o empenho da despesa, o

^ valor a ser contratado é R$108.000,00(cento e oito mil reais), proponente a empresa Cirúrgica
AIstyn Eireli. Cuja proposta de preço é considerada compatível com o valor corrente de
mercado.

São Félix do Coribe - BA, 16 de outubro de 2020.

jkrtef MSRibeiro Ferreira

ifeito Municipal

.4 '



16/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social: cirúrgica alsp/n eireu

Endereço:

23.141,314/0001-00

AV JOSE MÉI^DES MOREIRA ESQ RUA NA-09 SN QD13 LT14 SL02 / 3D NOVA
ABADIA / ABADIA DE GOIAS / GO / 75345-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101405334813587970

Informação obtida em 16/10/2020 09:24:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulla-ci1.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



r-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasíi
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTiDÃO POSITIVA COM EFEiTOS DE NEGATiVA DE DEBiTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRÚRGICA AL-STYN EIRELI

CNPJ: 23.141.314/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wv/w.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:11:48 do dia 07/09/2020 <hora edata de Brasília>.

Válida até 06/03/2021.

Código de controle da certidão: F7A1.B421.C955.9DA3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRÚRGICA AL-STYN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.141.314/0001-00

Certidão n° 23559816/2020

Expedição: 16/09/2020, às 15:18:39
Validade: 14/03/2021

de sua expedição.

Certifica-se que cirúrgica al-styn eireli (matriz  e filiais),

inscrito(a) no CNPJ sob o n“ 23.141.314/0001-00, não consta do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtwCsc.jus.br



ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS

1

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N” 25514346

IDENTIFICAÇÃO:

NOME;

CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI ME

CNPJ

23.141.314/0001-00

%■
DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas llliais):

NAO CONSTA DEBITO

• . *. «. «. *. *. «. t. *. *. «. *. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y

y. y. #. y, «. y. y, y. y. y, y. y, y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y. y. y. y. y. y. y

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y. y, y. y. y. y. y
m;

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y. y. y. y. y, y. y. y. y

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y. y, y. y. y. y. y. y. y. y

t . y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y, y. y. y. y, y. y. y. y

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y, y. y. y. y. y

*.í

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Paragrafo  2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

àtiva e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.453.596.149 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 SETEMBRO DE 2020 HORA: 15;]6:49;8

I  . 1
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PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL

Abadia de GoiásPrcfcíturo ^
ABADIA DE GOiAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° da Certidão: 20200309S1

Inscrição Municipal; 1742

Nome:

Cnpj/Cpf:

Endereço:

CIRÚRGICA AL_STYN EIRELI

23.141.314/0001-00

AVENIDA JOSE MENDES MOREIRAQd. 13 Lt. 14 Un. N=. SN Cep. 75.345-000 - ESQ,
COM RUANA-09QD13LT. 14 SALA02-PARQUE TRINDADE - ABADIA OE GOIAS-GO

Certificamos que até esta data não consta(m) débíto(s) amigávei ou ajuizado

referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente

débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

De acordo com o Art. 346 da Lei Complementar Municipal n® 011/2017, de 20

de dezembro de 2017 - Novo Código Tributário Municipal, "a expedição de certidão

negativa não exclui o direito de a Fazenda Pública Municipal , a qualquer tempo, os
créditos a vencer e os que venham a ser apurados".

Abadia de Goiás • GO, 16 de setembro de 2020

SEGURANÇA

Certidão emitida pela internet.

Validade: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO

Finalidade

Obs:

Interesse:

Código de Controle:

MMAEMERZ

2020030951

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verficação de sua
autenticidade na Internet, no endereço <http://www.abadiadegoias.go.gov.br>.

Av.Francisco Paiva da Silva s/n” - Area Pública Municipal • Jardim Nova Abadia • Fone (62) 3503 -1105
CEP.:75.345-000-Abadia de Goiás • GO - CNPJ.: 01.613.940/0001-19
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRÚRGICA AL-STYN EIRELI

CNPJ: 23.141.314/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:11:48 do dia 07/09/2020 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 06/03/2021.

Código de controle da certidão: F7A1.B421.C9S5.9DA3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF

Inscrição:
Razão Social:

Endereço:

23.141.314/0001-00
CIRÚRGICA ALSTYN EIREU

AV lOSE MENDES MOREIRA ESQ RUA NA-09 SN QD13 LT14 SL02 / 10 NOVA ABADIA /
ABADIA DE GOIAS / GO / 75345-000

A Caixa EconôiTica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a errpresa acima identificada encontra-se em

situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações como FGTS.

Validade:06/09/2020 a OS/10/2020

Certificação Número: 2020090602310419143766

Infoimação obtida em 16/09/2020 1S;17:50

A Utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

littps;//consiita-af.cai)agovbr/consiJtacrf/pages/consJtaErtpregador.Jsf 1/1



ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N" 25514346

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI ME

CNPJ

23.141.314/0001-00

DESPACHO (Certidão valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

». *. «. *. «. «. «. ». *. «. «. *. *. *. if. I).. ». «. •

«. *■ *. «. «. «. *. *. «. iti. *, 4i. «. «, Ht

«. 4c. 4c. 4c. 4!. 4c. 4c. *. 4c. *. «. 4c. ». 4c. 4c. 4c. 4c. 4c, «. 4c. «. «

*. 4c. *. 4c. •• *• *. *• *• *• 4c. ». 4C. *. *. *. *. •. *. *. *. *

4c. «. *. 4c. *. «■ *■ *■ 4c. 4c. 4c. c4. 4c. 4. *. *. *. *. *. ». 4. 4. 4. 4

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4

1.1' 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4

*. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4- 4

;ií.:

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão e expedida nos termos do Paragrafo  2 do artigo 1, combinado com a alinea ’b' do inciso 11 do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro dc 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso ÍII

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de Junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidão VALIDA POR 60 DIAS.
f

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
hftp://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.453.596.149 EMITIDA VIA INTERNET

SQTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 SETEMBRO DE 2020 HORA: 15:16:49:8

1 C-
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PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL

Prcfcliuro Abadia de Goiás
ABADIA DE GOIAS

CuOMNtfa ̂  rw«M yrat

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N® da Certidão: 2020030951

Inscrição Municipal: 1742

Nome:

Cnpj/Cpf:

Endereço:

CIRÚRGICA AL_STYN EIRELI

23.141.314/0001-00

AVENIDA JOSE MENDES MOREIRAQd. 13 Lt. 14 Un. N®, SN Cep. 75,345-000 • ESQ.
COM RUANA-09QD13LT. 14 SALA 02-PARQUE TRINDADE - ABADIA DE GOIAS-GO

Certificamos que até esta data não consta(m) débito(s) amigável ou ajuizado
referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente

débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

De acordo com o Art. 346 da Lei Complementar Municipal n° 011/2017, de 20

de dezembro de 2017 - Novo Código Tributário Municipal, "a expedição de certidão
negativa não exclui o direito de a Fazenda Pública Municipal , a qualquer fempo, os
créditos a vencer e os que venham a ser apurados".

Abadia de Goiás • GO, 16 de setembro de 2020

SEGURANÇA

Certidão emitida pela internet.

Validade: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO

Finalidade

Obs:

Interesse:

Código de Controle:

MMAEMERZ

2020030951

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verficação de sua
autenticidade na Internet, no endereço <http://wv/w.abadiadegoia5.go.gov.br>.

Av.Francisco Paiva da Silva sln” • Area Pública Municipal • Jardim Nova Abadia - Fone (62) 3503 -1105
CEP.:75.345-000 - Abadia de Goiás • GO - CNPJ.; 01.613.940/0001-19
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRÚRGICA AL-STYN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.141.314/0001-00

Certidão n”: 23559816/2020

Expedição: 16/09/2020, às 15:18:39

Validade: 14/03/2021

de sua expedição.

Certifica-se que cirúrgica al-styn eireli (matriz  e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n” 23.141.314/0001-00, não consta do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica,

a todos os seus estabelecimentos,

A aceitação desta certidão condiciona-se

autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

a Certidão atesta a empresa em relação
agências ou filiais,

à verificação de sua
Trabalho na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas

necessários à identificação das pessoas naturais

constam os dados

e  jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas
emolumentos ou a recolhimentos determinados era lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

a

Dúvidas e sugestões: cndt4>tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL í‘3ijáfOk.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

LIt lS'.CI'IÇAO

23.141.314/0001-00

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABEDIUÍIA

24/08/2015

NOUE EMPHESAHIAL

CIRÚRGICA AL-STYN EIRELI

llTULO DOeSTAUtieCIMENTO (NOME UL (ANTASlA)

CIRÚRGICA AL-STYN

PORfE

EPP

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOUlCA PRINCIPAL
46,44-3-01 - Comércio atacadista do medicamsntos  e drogas de uso humano

COOIOO E DESCRIçAO DAS ATIVIDADES ECONÔMJCAS SECUNDARIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos  e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar  e de laboratórios
46,45-1-43 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46,49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos do perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto^édico-hospltalar; partes e
peças

46.39-7-01 • Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
49.30-2-01 • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

COOIGO E DESCHICAO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza EmpresárI

LI3GRAOOURO

AV COMERCIAL

NUMERO COMPLEMENTO

QUADRA02 LOTE 01 LOTE 02 LOTE 22

LOTE 23

SN

município

ABADIA DE GOtAS

CEP DAI RR ©.'DISTRITO

RESIDENCIAL SOLAR CARDOSO I

UP

75.345-000 GO
f

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CIRURG1CAALSTYNFINANCEIRO@GMAIL.COM

TELEPONE

(62)3284-8696

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR)

DATADA SrrUAÇAO CADASTRAL
24/08/2015

SlTUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUaçAo CADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL DATA DA SlTUAÇAO ESPECIAL

<íI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/10/2020 ás 09:22:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
I
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CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI • ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

(A)UO ENDEREÇO;
(B) DO NOME FANTASIA;

nmsss;««««•Ç V —

DIANA RODRIGUES MARTINS, brasileira, solleira. empresária,
nascida em 12/07/1985, filha dc Mauro Martins Vieira e Maria Lucia

Rodrigues Martins, natural dc Sancrcrlândia - GO. portadora da CI/RG

n” 4458699 DGPC/GÜ, inscrita no CPI- (M1-) sob n"; 004.825.861-09.

residente e domiciliado na Rua dos Oliveiras. S/N. Qd. 41. Lt. 1/28.

Apto 104 Regina. Jardim Maria Inês. Aparecida de Goiânia - GO, CEP:

74.914-460;

Titular proprietária da empresa: CIRÚRGICA ALSTYN EIRF.LI - ME, estabelecida em

Aparecida de Goiânia-GO. nu Alameda Dom Emanuel Gomes Oliveira, s/n. Qd. 30, Lt. 18.

casa 02. Parque Trindade. CEP; 74.921-220, CNPJ/MP: 23.141.314/0001-00. devidamente

arquivada na JUCEG sob n.” 52,600206991, resolve alterar o ato constitutivo nicdiuntc as

cláusulas e condições seguintes:

DO ENDEREÇO
l

CLÁUSULA PRIMEIRA- O endereço passa a ser; em Abadia de Goiás/GO, Avenida José
Mendes Moreira, csq.c/ rua N.A-09, S/N, Qd. 13, Lt. 14, Sala 02, Jardim Nova Abadia,
CEP: 75.345-000.

DO NOME FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA- O nome ramasin passa a ser: FORTE MED.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ora ajustado u titular resolve, revogar e cassar as cláusulas e
condições constantes no ato vigente até o presente data. subsiiiuindo-as. neste ato. pelas pactuadas
abaixo transcrito.

csmrzco o Moismo n ae/iarsoí? loio? sob aornsB:
ntoTocoLOi i74tM4a4 EB aa/u/aoi7. cósxoo bb
11704814443. Vm» 83400304991.
cimiROicA u.snR hxksu mb vnx^

kOi

9«uia Nnaaa Lobe Vsloso Kaval
sborAru-o«u.
«OZMXA, 34/13/3017

mr»,portaldoaavroaadadorsolBBo.90.BOT,br
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A ▼Alldada doate docTUBoto» lapns . «e» «ujeito 4 Gonpxovmçle da aua nwteatlciteda aes ra«p«otl'ros portais.
lafoxmsTulfi ssus respoatlvos «Mloos ds vorlflesolo
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CIRÚRGICA ALSTYN EIHELl - ME

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

DIANA RODRIGUES MARTINS, brasileira, solteiro, empresária,
nascida cm 12/07/1985. lllha dc Mauro Martins Vieira e Mario Lucia

Rodriguc.s Martins, natural dc Sancrcrlândia - GO. portadora da Cl/RO
n® 4458699 DGPC/GO, inscrita no CPF (MF) sob n®: 004.825.861-09.
residente e domiciliado na Rua dos Oliveiras, S/N. Qd. 41, Lt. 1/28,

Apto 104 Regina, Jardim Maria ines. Aparecida dc Goiânia - GO, CEP:
74.914-460;

Único titular da empresa: CIRÚRGICA ALSTYN CIRELI  - ME. estabelecida em Abadia

de Goiàs/GO, Avenida José Mendes Moreira, esq.c/ rua NA-09. S/N. Qd. 1.T Ll. 14. Sala

02, Jardim Nova Abadia. CEP: 75.345-000. CNPJ/MF: 23.141.314/0001-00. devidamente

arquivada na JUCEO sob n.° 52.600206991, resolve consolidar, mediante as cláusulas e

condiçOes seguintes:

NOME EMPRESARIAL, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE
ATIVIDADE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de CIRÚRGICA

ALSTYN EIRELI - ME, e o nome fantusia FORTE MED.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede cm Abadia dc Goiôs/GO, Avenida

José Mendes Moreira, S/N, Qd. 13, Lt. 14, Sala 02, .Inrdim Nova Abadia, CEP; 75.345-

000, podendo a mesma abrir llliais. sucursais, agencia e escritórios em qualquer pane do

território nacional. c/

CLÁUSULA TERCEIRA - 0 prazo dc duração do presente ato constitutivo é por tempo

indcicnninado, e teve .seu inicio ent 25 de Junho de 2015.

CBsxxrzco 0 nzoxsmo n ag/ia/soí? lOiOT sob a* aoirissaias.
paoTocoui 174883434 OS 33/13/3017. cOtnoo OS vnzrtõcXo,
117048t4«43. SUtXi 83800308931.
CnOROlCk U8TTB KIMXJ HS

Pmula Mana» Oebo Valeae tos»!
SBAStlAXA^OSmU.
OOZiCRA. 38/13/3017

mnr.porealdaa^rMDdadorBoluto

A TBlldada Oaaea docuarato, aa iMorafte, fiea aujaite t ee^roraçao da aua autntlaldada bob ratpeetlvxw portails.
XozgnM&do BBua r*9pdeti««s eódioo* wriflc«çÍo
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DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - O objeto principal da empresa é: COMERCIO ATACADISTA

DROGAS DE USO HUMANO INCLUSIVE

INSTRUMENTOS E

HOSPITALAR E DE

PRODUTOS

DE MEDICAMENTOS E

CONTROLADOS; COMERCIO ATACADISTA DE

MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
ATACADISTALABORATÓRIOS;

ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE l*RODUTOS DF, HIGIENE,

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE

COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE

DECOMERCIO

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-
HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO

COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

DO CAPITAL

CLÁl!SULA QUINTA - O capital é de R$ I5O.ÜOO.Ü0 (ccniü c cinquenta mil reais),
integralizado cm moeda corrente do Püí.s c representado por uma quota cio igual valor
tionúnul.

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA EMPRESA

CLÁUSULA SEXTA - A empresa c administrada pela titular DIANA RODRIGUES
MARTINS, podendo assinar todos os documentos isoladamente, o qual eaberà à
representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, dc constituir procuradores cm nome
da empresa e de praticar todos c quaisquer atos necessários à consecução dos objetos ou
defesa dos interesses e direitos da empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA - É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos
Ihinçüs. abonos. saques de favor.

. comprometendo-se o titular a reservar os .seus avais pessoais em benelietos da empresa
de que ia/ parte.

scu-S objetos, sobretudo em favor de terceiros, tais como

etc.

(SMXT2CO 0 MEOISno U a</12/a017 10i07 aOB R> 3017«aaa434.
ntoTocoLo, i74aaa434 is aam/aoi?. cesioo sa vzaxncaciai
11704394443. ttlftKi 33800306991.
cxROitaieA ALarm kb

r«nl« RUA*a Laba V«lQS0 «oasl
8SCMTAMa-«KML
OOZilOJt. 36/13/3017

w»#w. portaldoaapr6ftfMloflorqoiano.go.gar.br

JUCEG
CarJtWoM IMS 9 <Bftl

A mllflado doata decumanto, ae l^roaae, fica aujeito à coBproragKo da oua autaatieldado noa raapaotlroa portalo.
X&formando ro«pe«tiyoe eòdiffot d* v«ifi«açld
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CLAUSULA OITAVA - A título dc pró - labore a titular DIANA RODRIGUES

MARTINS, fará uma retirada mensal dentro dos limites permitidos pela legislação vigente,
ao qual será levada à conta de despesas administrativas da empresa.

DECLARAÇÃO DO TITULAR

CLÃUSULA NONA - Declaro que não participo dc nenhuma outra empresa da modalidade
EIRELI.

DAS DELIBERAÇÕES CONTÁBEIS

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do
ano civil, o titular elaborará, até 30 (trinta) dias antes da reunião anual com base nos livros

contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em 31 de dezembro de cada ano será realizado o

Balanço Geral da empresa, e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo titular.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mensalmente e cumulativamente serão levantados

balancetes e demonstrações de resultado, com vistas ao acompanhamento da evolução dos
negócios da empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A titular pode fazer retirada, a titulo de antecipação de lucros
do exercício cm curso, com base nos balancetes e demonstrações de resultados mensais.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Nas omissões deste instrumento, a empresa reger*se-

i pelo que dispõe a referida Lei, elege o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para

dirimir as questões ou açÕes oriundas do presente instrumento.

1

i

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A administradora declara, sob as penas da lei, que

não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa

ímpedi-la de exercer a administração da empresa.

canxnco o «SOXSTXO BH a</U/3017 10i07 sos 301748S34a4.
PWTOCOMí 174443434 DX 33/13/3017. CÚDIOO BB VSRXTXOlCtOi
11704444443. BZMi 33400304441.
CISONOZeS M.sm) BISSLI KB

Paul* misaa Labo Valoao Xosal
sacRBTiiuB-aBJUd.
OOlSiru, 34/13/3017
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E, por estar assim de pleno acordo, fírma o presente instrumento em 1 (uma) via de igual
teor e forma.

Goifinia-CO, 15 de Dezembro de 2017.
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Nosso compromisso
com a vida

A Leistung é mais que uma fabricante de

ventiladores pulmonares para UTI e Emergência.

Os ventiladores pulmonares Leistung, além de

serem produtos de excelência tecnológica e

performance, também carregam os valores dos

nossos profissionais envolvidos, da concepção

à comercialização, sobre a importância de um

equipamento de suporte à vida.

Assim, nos orgulha dizer que, embora sejamos uma

indústria, a nossa essência reside na confiança que

profissionais e pacientes depositam em nós. É o
nosso compromisso com a vida que nos faz ir além!

[L
LEISTUNG www.leistungbra$íl.com

+55 47 3371 2741
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TECNOLOGIA aliada
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LUFT3
Ventilador Pulmonar para UTI

Adulto I Pediátrico | Neonatal

o ventilador pulmonar para Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

LUFT3, conta com tecnologia touch screen integrada de 17" e

oferece uma gama completa de modos ventllatórios, permitindo

a monitoração da condição do paciente.f

I
MODOS VENTILATORIOS

ADULTO/PEDIÁTRICO NEONATAL

• VCV assistido / controlado

• PCV assistido / controlado

• PSV/CPAP

•SIMV (PCV)»PSV
• Fluxo continuo assistdo/controlado

•CPAP nasal

■HFNC

• VCV assistido / controlado

• PCV assistido / ocvilrolado

•PSV/CPAP

• PRVC assistido/controlado

• SIMV (VCV)+ PSV
• SIMV (PCV)+PSV
•MMV+PSV

• PSV + VT assegurado
• Prossâo bifásica (APRV + PSV)
•VNI

•HFNC

f

O
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Ventilador Pulmonar para UTI
)

FUNCIONALIDADE E DESEMPENHO

/K

P

ZONA

SEGURA

índice DE ESTRESSECAPNOGRAFIA VOLUMETRICA PRVC

É um exame náo rnvasrvo. uUIzado
para analisar o padrão da eliminação

de COj como uma função de
volume expirado. Permite estimar

3 helenogeneidade da distribuição
da ventilação pulmonar, advindas de

aHerações funcionais e estruturais

do sistema respiratório.

Oindicedeestresseérealizadocom

0 minimo de interferência no ciclo

ventilatório e resulta em um valor

numérico de fácil interpretação,

promovendo uma análise prática,

segura e eficaz sobre a ventilação

do paciente. É uma medida de
mecânica respiratória, útil para

estimar o estresse provocado nos

alvéolos, seja por colapso ou por

hiperdistensão.

Associa 0 melhor dos modos

ventilatórios controlados

convencionais de volume e

pressão, provendo o volume

ajustado pelo operador com a

menor pressão possível.

A função utiliza forma de onda
de fluxo livre, controle com

realimentação da complacência

e resistência do paciente.



LUFT3

Ventilador Pulmonar para UTI
)

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

I. ■ 100% oxigênio até 20mlr). com silêncio automático de alarme

\ * Adequação da interface do paciente ou troca do circuito
com recalibraçâo sem a necessidade de desligar o

equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente

* Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface

de acordo com o paciente

■ Compensação de altitude

• Configuração das variáveis monitoradas

• Curva de Fluxo 50% Descendente

• interface Intuitiva

* Medição de gases com correções BTPS

■ Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário

após 10 usos

* Ajuste de inclinação da tela LCD

* Histórico para 1000 alarmes e eventos com data  e hora

) P

,  <■* Ajuste do
VOLUfylE 00

ALARM^

Batería com

6 HORAS

de dura^^

' NEBUUZADOR

temporizadocom
compensação do fluxo

Inspiratóríoe FiOj

^rntertace tntuiova
Icom Configuração
'dasVARIAVÉIS
MONITORADAS

í •-S

I
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Ventilador Pulmonar para UTI
'f

INTERFACE GRAFICA

VISUALIZAÇAO OPERACIONAL

• Barra gráfica de pressão

• Indicador de ciclo espontâneo/controlado

* Nível de carga da batería

• Programação das variáveis ventilatórias

ADULTO E PEDIÁTRICO

Seleção personalizável de até

• Pressão / tempo

• Fluxo/tempo

• Volume / tempo

• Volume / pressão
• Fluxo / volume

• Pressão / fluxo

■ Pletismografia

• ETCOj/tempo

• ETCOj/volume

5
GRÁFICOS
SIMULTÂNEOS

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL
NEONATAL

* Seleção do paciente
• Sexo

• Altura

• Peso

* Cálculo automático do peso teórico

* Nivel de ventilação pormL/kg

’ Tipo de via aérea artificial

• Tipo de umidificação
“ Prova de linha

' Medição da complacência do crro^
• Função último paciente

Seleção personalizável de até

3
• Pressão / tempo

• Fluxo / tempo

• Volume / tempo

• Pletismografia

• ETCOj /tempo

GRÁFICOS
SIMULTÂNEOS

D

vClk
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Ventilador Pulmonar para UTI> )

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS

■ AutoPEEP

■ Capacidade vital lenta

• Complacência dinâmica

■ Complacência estática
• Curva PV com baixo fiuxo

* Elastância

' índice de estresse

' índice de Tobln

• P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
* Resistência expiratóría

' Resistênaa inspiratõria

’ Trabalho inspiratóho

• ̂
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Ventilador Pulmonar para UTl
)}

PARÂMETROS

CONTROLES

21 a 100%

0,1 a 30s

5:1 -1:99

1 -180 rpm

2,0 a 2,SOO ml

0,01 a 25,01

Por Fluxo: 0,2 a 15 l/min | Por Pressão: -0,2 a-15,0 cm H^O (PEEP compensado)

1 a 80 cm HjO sobre PEEP
0 a 80 cm HjO sobre PEEP

-10 a 120 cm H,0
6 níveis

5 a 80%

5a60s

0 a 50 cm HjO
1 a 20 min. sincronizada com compensação automática do volume insp. e FIO,
0 a 200 l/min

Off até 50 l/min.

Até 200 l/min,

0,1 - 2,0s com valor de pressão de platõ
AtéSOs

1 3 20 min.

Quadrada / Desacelerada 100% / Oesacelerada 50% I Senoidal / Acelerada

Ajustada em 120 cm H,0
Incorporada intemamente ao equipamento

Para comunicação externa com software e entrada de sinais

Para atualização de serviço e software do equipamento

Sincronizada com a fase expiratória

Ciclos por hora. quantidade, volume tidal máximo

Automática para amplitude e configurável para tempo

Com grade para fácil Interpretação dos valores

Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação

Disponível em todos os modos ventilalórios

0 a 6.000 msnm

20 a 100%

FiO,
Tempo Inspiratério

Relação l:E

Frequéncáa do Ventilador
Volume Corrente

Volume Minuto

Sensibilidade

Pressão Controlada (PCV)

Pressão de Suporte (PSV)

Pressão Inspiratória
Rise Time

Sensibüldade Expiratóría

Tempo de Apnela

PEEP/CPAP

Nebulizaçâo

Fiuxo Inspiratério

Ruxo Base

Fluxo Expiratõrío

Pausa Automática Inspiratória (modo VCV)

Pausa Inspiratória e Expiratóría Manuat

0,100%
Forma de Onda de Ffuxo

Válvula de Segurança Inlerrra de Pressão Inspiratória

Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O,
Conector de Sinal RS232

Conector de Sinal USB

TGI

Suspiro (modo VCV)
Escalas Automáticas

Congelar Gráficos

Stand by

Ventilação de Backup

Compensação de Aftitude
Nível do Som de Alarme

r
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Ventilador Pulmonar para UTI
} )

PARÂMETROS

JMONITORIZAÇÃO

Pressão da Via Aérea: Pico

Pressão da VIa Aérea: Platõ

Pressão da Via Aérea: Média

Pressão da Via Aérea: Base (PEEP)

Terripo Irisplratérío

Tempo Expiratôfio

Relação l:E

Pausa lnsp!ra(6ría

Volume Corrente Inspirado / Exarado (Olstal e Proxlmal)

Pico de Fluxo Inspiratérlo (Distai e Proximal)

Pico de Ruxo Expiralõrio (Distai e Proximal)

Complacência Dinâmica

Frequência Total e Espontânea

Indicador Gráfico de Cldos Espontâneos e Mecânicos

Volume Minuio (Distai e Proximal) total e esponãneo

Cotícentraçâo de FIO,

Constante de Tempo Insplratêria e Explratóría

Volume Compressível

Relação TI/TTOT

ETCO, (Opcional)

CO, Inspirado (Opcional)

Total de Fugas

NIvel de Ventilação (ml/Kg)

Nível de Carga de Batería

Complacência do Circuito Paciente

SpO, (Opcional)

Frequência de Pulso (Opcional)

SpO,/FiO, (Opcional)

0a120cmH,O

0 a 120 cm H,0

0a120cmH,O

0 a 50 cm H,0
OaSOs

0 a 30s

49:1 e 1:99

0 a 30s

0 a 2,51

999 l/min.

999 Imin.

999 ml/cm H,0

250 rpm

Slmtx>los e gráficos

0 a 251/mín.

21 a 100%

9.99S

399 ml

0,98

99,9 mmHg

99.9 mmHg

50 l/min.

99.0 ml/kg

Oa 100%

4,0 mUcm H,0
1

250 bpm

476
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Ventilador Pulmonar para UTI
) )

GERAL

c 3CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS MENSAGENS COMPLEMENTARES

Hora e data atual

Hora e data do equipamento ligado

Bloqueio da tela touch screen

Indicador gráfico de fonte externa e bateria

Indicador proporcional do nivel de carga da batería

Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros

Barra gráfica da pressão vendiatóría com irrdicador do
nivcl dos alarmes

Leitura da FK), por célula galvãnlca ou pneumotacógrafo

Símbolo para stand by

Símbolo para histórico de alarme

Compensação automática da complacência do circuito paciente

Sensor interno e permanente não consumivei

Sem sensor exalatórío

Sem sensor proximal

Célula de oxigênio ativada

Peso estimado do paciente

)c ALARMES AUTOMÁTICOS

Queda de energia

Cido interrompido

Pressão de entrada de O, / Ar (baixa e alta)

Batería baixa (batería inoperante)

Microprocessador (ventilador Inoperante)

Relação l:E invertida

Descorrexão paciente

Desconexão do sensor proximal

3ALARMES PROGRAMÀVElS

Pressão máxima

Pressão mínima

Volume tidal máximo

Volume lidai mínimo

Volume minuto máximo

Volume minuto mínimo

Frequência máxima

Frequência mínima

FiO,
PEEP

/^eia

CD
•s
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Ventilador Pulmonar para UTI> )

PARÂMETROS

c )TENDÊNCIA GRÁFICA ENTRADA PNEUMATlCA

Volume Corrente Oxigênio Entrada DISS 9ri6'~1S

Volume Minuto

Freouênda

Complacência Dinâmica

Preesêo Pioo e Base

Ruxo

TerHiênclas grêlioas até 72 horas com auxiiio de grades para análise

Entrada DISS 3/4'-16Ar

Pressão 250-700 kPa(2.5>7t>ar|

Até180l/n^fi.Ruxo Máximo Corsumo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Altura 1.473 mm

550 mmLa^ura

Profundidade
TENDÊNCIA NUMÉRICA

530 mm

Peso do Equipamento

Peso do Gaoinete

28.0 Kg

10,0 Kg

5.4 Kg

12.6 Kg

ITpolegadas

Com ajuste de arvgulaçâo

Material plástico antícorrcisívo

4, sendo 2 com travas

AutoPÉEP

Complacência dinâmica

Complacértda estática

Resistênda inspiratêria

Resistência expiiatêna

índice de estresse

Peso do Monitor

Peso do Pedestal

Tela Touch Screen

Monitor LCD LED

Pedestd

3FONT6INTERNA Rodízios

c ALIMENTAÇÃO ELÉTRICATensão Nominal 10.8V'11,1 V

Capacidade Nominal 13.2 Ah

Baleria de L!lio(ür)

3S0 min. de Autenomia

Tensão • Corrente 100 V - 240 V - 0,6 A- 0,29 A
Tipo

Frequência

Comutação para Batena

47 a 63 Hz.
Baleria

Tensêes Inferiores a SO Vac.

3GENERALIDADES

Classificação de Produto Médico

Modo de Operação

Classificação Contra Choque Elétrico (Isolamento)

Classificação de Proteção Contra Choque Elétrico

Grau de Proteçêo Contra Penetração Nodva do Agua

Classe III

Operação Continua

Classe I - Edulpamenlo Energizado Interramente

TIpoB

IP22

D
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Leistung Equipamentos Ltda.

Rua João Ropelatto, 202
Nereu Ramos - 89265-520

Jaraguá do Sul - SC - Brasil

Fone: (47) 3371 2741
O (47) 99909 8902

E-mail: leistung@leistungbrasil.com
Site; www.lelstungbrasii.com

LEISTUNG

Assistência Técnica

(47) 99985-61730

Registro ANVISA N®: 80203470012
Aut. de Func. ANVISA: GHL3983MX9H2

Certificação EN ISO 13485:2016
Certificado BPF ANVISA RDC 16

Certificado CE No.: 199844-2016-CE-BRA-NA-PS
■  j

c
PRODUTO

NACIONAL 2460
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Proposta n®; 7379

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO CORIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAO FELIX DO CORIBE-BA

Item Quant. Und. Descrição Fabricante Pç.Unitário iTotal
1 UN VENTILADOR E REPIRADOR PULMONAR LUFT 31 LEISTUNG 108.000,00 108.000,00

Pço Unitário: Cento e oito mll reais
Preço Totaf: Cento e oito mii reaisP

Total Geral: 108.000,00
(Cento e oito mil reais)

Validade da Proposta: 10 dias
Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega:

Observações:

ABADIA DE GOIAS, 25 de setembro de 2020.

CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI ME

r.

r

V

Avenida José Mendes Moreira, Esq c/ Rua NA-09, S/N, Qd 13, Lt 14, Sala 02, Jardim Nova Abadia, Abadia de Goiás, Goiás CEP; 75.345-000
CNPJ: 23.141.314/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.642.129-8

TELEFONE: 62 3284-8698
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CIRÜRGICA ALSTYN EIRELI
FORTE MED

Av. José Msndes Mofeire Esq. c! Rue MA'09
l.t.14 Gcl.l3 Sala-02
Jardim Nova Abadia

,  CEP; 75.34^5-000 ,
I ABADIA DE GOlAS-GOl

001 -OÕl

Avenida José Mendes Moreira, Esq c/ Rua NA-09, S/N, Qd 13, Lt 14, Saia 02, Jardim Nova Abadia, Abadia de Golas, Goiás CEP; 75.34S-000
CNPJ; 23.141,314/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL; 10.642-129-8

TELEFONE: 62 3284-8698
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SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

CIDADE: SAO FELIX DO CORIBE

ORÇAMENTO DE PREÇO

COMPRAR EMERGENCIAL

23 DE SETEMBRO DE 2020

Item Quant. Und. Descrição Fabricante iPç.Unitário Total

1 1 UND VENTILADOR PULMONAR VENT

LOGOSVLP-4000P

116.450,00116.450,00

Total Geral: 116.450,00

(Cento e dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta reais)

X
C

UKd02J/0001-70
ir.-. 10,720.744-3

o
CNPJ:
In:

UNIÃOFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.910.022/0001-70 INSC.ESTADUAL: 10.720.744-3
RUAARARUAMA 0.40 L.09 SALA 01 -VILA ALZIRA-APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.913-190 FONE: (62)98136-6948



mlAllança
^HOSPITALAR

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA-ME

RUA MIRIM QUADRA 43 LOTE 05 - SETOR VILA ALZIRA - APARECIDA DE

GOIANIA-GO

Fone: 62 3991-3661

CNPJ.: 21.368.399/0001-38 Insc.EstaduaL: 106158678

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX DO CORIBE

DEPARTAMENTO DE COMPRA

CIDADE:

SAO FELIX DO CORIBE-BA

• ■' }.

Quant. Und. Descrição Fabricante Pç.Unitário TotalItem

1 UN VENTILADOR PULMONAR 1X51 112.000,00 112.000,00.VYAIRE

Total Geral: 112.000,00
(Cento e doze mil reais)

Validade da Proposta: SOdias
Condições de Pagamento: AVISTA

20 DIASPrazo de Entrega:

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de SETEMBRO de 2020.

CNP.
Ii

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA-M^/CRISTINA 62 98309-0877

Rua Mirim Qd.43 lote OS,Setor Vila Alzira - Aparecida de Goiânia - Goiás / CEP: 74913-353
Fone / Fax (62) 3991-3661 CNPJ: 21.368.399/0001-38 / Insc.Estadual.: 10.615.8678

Email: vitorhugovenda$@gmait.com



SAO FEUX DO CORIBE • BAHIA DlAKICXirirUL UOMINK IPIO

^ DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBIUDADE •
DISPENSA DE LlClTAÇAO11 SEGUNDA<FF.IR/V 19 DE OUTUBRO RE 2020 • ANOIX| N* I2B7

RESUMO DA DISPENSA DE LiCrTAÇÃO N° 076/2020

Ato de Dispensa de üdtaçâo n® DL076/2020. Proponente: Cirúrgica AIslyn Eireli, inscrita no
CNPJ sob o n®, 23.141.314/0001-00. Objeto: aquisição de ventilador puimonar tipo UTI. adulto,
completo, para ser utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao

coronavirus, neste município. Valor Estimado Global de R$ 108.000,00, com o prazo de
execução de 30 (trinta) dias. Disposto legal nos termos do Ari. 24. Inciso IV. da Lei 8.666/93 e

Lei n®13.979/2020. Dec.Mun.n®1.357/2020.1

le documento foi assinsdo digitalmenle por PROCEDE BAHIA Proceunmontoe Cerüflcaçâo de Documunlos Eleirdnicos LTDA às 12:56 horas do dia 19/10/2020.
ra verificar as assinaturas dique no link: http://www.procedebahia.com.br/v9rlflcar/OD47-94DD-F436-BEA2-F36A ou utilize o código OR.



SÀO FÉLIX DO CORIBE • BAHIA IMARIOOtirUI IXlMlMrlPKI

Y LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Á9 SE<iUNDA«FFlRA, l!) DF. OUTUBRO DF. 2020 • ANO IX|N* 1287

RESUMO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
076/2020

O PREFEITO DE SÃO FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutal Eudes Ribeiro Ferreira,
atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente a dispensa n“
DL076/2020. cujo objeto: aquisição de ventilador pulmonar tipo UTI, adulto, completo, para ser
utilizado no Hospital de Campanha, no enfrentamento e combate ao coronav/rus, neste

município, adjudica ao mesmo tempo que homologa o objeto ao proponente Cirúrgica AIstyn
Eireli, inscrita no CNPJ sob o n®. 23.141.314/0001-00, valor estimado global de R$ 108.000,00,

com o prazo de execução de 30 (trinta) dias, e nos termos do art. 43 inciso VI da lei n®8.666/93.

le documento [oi assinado digitalmenie por PROCEDE BAHIA Processamento e CertiTicacio de Documentos Eieuõnicos LTDAàs 12:56 horas do dta 19/10/2020.
ra verificar as assinaturas clique no biik; http//www.procedebaht8.com.br/veriflcar/0[M7.94DD-F436-BEA2-F36Aou uUliae o código OR.


