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  2º TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 001/2023-PROCESSO Nº 002/2023 

 
 

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica   que  
ficam RETIFICADOS os LOTES 01, 02, 03 e 04, constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA e do ANEXO VIII – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA do Edital do 
Pregão Presencial  Registro de Preços nº 001/2023, conforme descrito abaixo:  
 
ONDE SE LÊ: 

 
 LOTE   01   
Item Quant Descrição Valor Unitário Valor Total 
01 1200 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 

DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min 
a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de 
alarme por indicação de defeitos e 
intercorrências, como queda de 
pressão, falha elétrica e 
concentração de oxigênio fora dos 
parâmetros normais de operação. 
Alimentação elétrica 110V/60hz, 
consumo de energia menor/igual a 
360 watts. Dotado de fluxo variável 
de 0 a 5 l/min, com filtro para a 
remoção de poeira, bactérias e 
outras partículas. A contratada 
deverá se responsabilizar pelos 
equipamentos, acessórios, materiais 
de consumo, como cânulas, 
mascaras e umidificadores e kit 
traqueostomia adulto ou infantil; 
responsabilizar-se pela reposição de 
todo e qualquer material necessário 
ao usuário, bem como realizar 
pronto atendimento para realização 
das atividades descritas acima. 
Fornecimento de Kit de Backup 
(cilindros de oxigênio 3m) para 
pacientes usuários do concentrador 
sem nenhum ônus ao paciente. A 
recarga dos cilindros de oxigênio 
será requisitada pela Secretaria 
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Municipal de Saúde e deverá ser 
entregue/ instaladas pela empresa 
no domicilio da pessoa 

  TOTAL DO LOTE 01   

                        LOTE 02    
01 200 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 

DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 
5l/min  a 94 +/- 2% a l/min; com 
sistema de alarme por indicação de 
defeitos e intercorrências, como 
queda de pressão, falha elétrica e 
concentração de oxigênio fora dos 
parâmetros normais de operação. 
Alimentação elétrica 110V/60hz, 
consumo de energia menor/igual a 
360 watts. Dotado de fluxo variável 
de 0 a 10 l/min, com filtro para a 
remoção de poeira, bactérias e 
outras partículas. A contratada 
deverá se responsabilizar pelos 
equipamentos, acessórios, materiais 
de consumo, como cânulas, 
mascaras e umidificadores e kit para 
traqueostomia adulto e infantil; 
responsabilizar-se pela reposição de 
todo e qualquer material necessário 
ao usuário, bem como realizar 
pronto atendimento para realização 
das atividades descritas acima. 
Fornecimento de Kit de Backup 
(cilindros de oxigênio 3m) para 
pacientes usuários do concentrador 
sem nenhum ônus ao paciente. A 
recarga dos cilindros de oxigênio 
será requisitada pela Secretaria 
Municipal de Saúde e deverá ser 
entregue/ instaladas pela empresa 
no domicilio da pessoa 

  

  TOTAL LOTE 02   

  LOTE 03   
01 120 LOCAÇÃO CPAP AUTOMÁTICO: 

Para tratamento de apnéia do sono; 
equipamento de pressão positiva de 
4 a 20cm de H²O, com regularização 
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automática das pressões, com alívio 
inspiratório e expiratório, com cartão 
de memória, rampa de 0 a 45cm, 
bivolt, com umidificador próprio e 
respectiva câmara, máscara facial 
ou nasal em silicone e circuito 
próprio. A recarga dos cilindros de 
oxigênio será requisitada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e 
deverá ser entregue/ instaladas pela 
empresa no domicilio da pessoa 

  TOTAL LOTE 03   

  LOTE 04   
01 36 Locação – Ventilador Mecânico 

BIPAP: Equipamento não 
Invasivos de dupla Pressão 
Bilevel para portadores de 
Doenças Neuromusculares. 
Fornecer dois níveis de pressão 
positiva EPAP – Pressão Positiva 
Inspiratória nas vias aéreas ou 
suporte pressórico e EPAP Pressão 
Positiva Expiratória nas vias aéreas 
ou PEEP. O ventilador deve ciclar 
em respostas ao fluxo respiratório do 
paciente ou dentro dos intervalos de 
tempo entre os dois níveis de 
pressão pré-fixados. Reconhecer e 
compensar vazamentos, fixar a 
pressão: IPAP: 4 cm H2O a 30 cm 
H2O; EPAP: 4 cm H2C a 25 cm 
H2O, Tempo de Rampa:0 a 45 min. 
(incrementos de 4 min.), dimensões: 
24x 17 x 12 cm, Peso: 1,8 Kg, 
Ajustes: via teclado ou cartão. 
Memória: 6 meses,7 dias 
detalhados, teste FOSQ, Dados de 
Memória: data/tempo, duração com 
pressão, evento dos pacientes, uso 
da rampa, Energia Elétrica: 110 – 
240 VAC automático e 12 VDC, 
Características Adicionais; Controle 
integrado para umidificação 
aquecida, teclado iluminado, 
liga/desliga automático, alarme 
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LEIA:SE 
 
 

 LOTE   01   
Item Quant Descrição Valor Unitário Valor Total 
01 1200 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 

DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min 
a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de 
alarme por indicação de defeitos e 
intercorrências, como queda de 
pressão, falha elétrica e 
concentração de oxigênio fora dos 
parâmetros normais de operação. 
Alimentação elétrica 110V/60hz, 
consumo de energia menor/igual a 
360 watts. Dotado de fluxo variável 
de 0,5 a 5 l/min, com filtro para a 
remoção de poeira, bactérias e 
outras partículas. A contratada 
deverá se responsabilizar pelos 
equipamentos, acessórios, materiais 
de consumo, como cânulas, 
mascaras e umidificadores e kit 
traqueostomia adulto ou infantil; 
responsabilizar-se pela reposição de 
todo e qualquer material necessário 
ao usuário, bem como realizar 
pronto atendimento para realização 
das atividades descritas acima. 
Fornecimento de Kit de Backup 
(cilindros de oxigênio 3m a 10 m) 

  

vazamento da máscara. 
Modalidades: Pressão Controlada 
(PC) Modalidades Mandatórias, 
BIPAP (S) Modalidade Espontânea e 
Mandatória. Pressão contínua em 
Via Aérea (CPAP) modalidade 
espontânea AVAPS – Volume médio 
assegurado através de oscilações 
de IPAP Max.e min. Acessórios: 
Traquéia 22x 22 x 1,80 mts, bolsa de 
transporte, filtros (macropartículas e 
micropartículas). 

                                TOTAL LOTE 04   
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para pacientes usuários do 
concentrador sem nenhum ônus ao 
paciente. A recarga dos cilindros de 
oxigênio será requisitada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e 
deverá ser entregue/ instaladas pela 
empresa no domicilio da pessoa 

  TOTAL DO LOTE 01   

                        LOTE 02    
01 200 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 

DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 
5l/min  a 94 +/- 2% a l/min; com 
sistema de alarme por indicação de 
defeitos e intercorrências, como 
queda de pressão, falha elétrica e 
concentração de oxigênio fora dos 
parâmetros normais de operação. 
Alimentação elétrica 110V/60hz, 
consumo de energia menor/igual a  
650 watts. Dotado de fluxo variável 
de 0,5 a 10 l/min, com filtro para a 
remoção de poeira, bactérias e 
outras partículas. A contratada 
deverá se responsabilizar pelos 
equipamentos, acessórios, materiais 
de consumo, como cânulas, 
mascaras e umidificadores e kit para 
traqueostomia adulto e infantil; 
responsabilizar-se pela reposição de 
todo e qualquer material necessário 
ao usuário, bem como realizar 
pronto atendimento para realização 
das atividades descritas acima. 
Fornecimento de Kit de Backup 
(cilindros de oxigênio 3m a 10m) 
para pacientes usuários do 
concentrador sem nenhum ônus ao 
paciente. A recarga dos cilindros de 
oxigênio será requisitada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e 
deverá ser entregue/ instaladas pela 
empresa no domicilio da pessoa 

  

  TOTAL LOTE 02   

  LOTE 03   
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01 120 LOCAÇÃO CPAP AUTOMÁTICO: 
Para tratamento de apnéia do sono; 
equipamento de pressão positiva de 
4 a 20cm de H²O, com regularização 
automática das pressões, com alívio 
inspiratório e expiratório, com cartão 
de memória, rampa de 0 a 45cm, 
bivolt, com umidificador próprio e 
respectiva câmara, máscara facial 
ou nasal em silicone e circuito 
próprio.  

  

  TOTAL LOTE 03   

  LOTE 04   
01 36 Locação – Ventilador Mecânico 

BIPAP: Equipamento não 
Invasivos de dupla Pressão 
Bilevel para portadores de 
Doenças Neuromusculares. 
Fornecer dois níveis de pressão 
positiva EPAP – Pressão Positiva 
Inspiratória nas vias aéreas ou 
suporte pressórico e EPAP Pressão 
Positiva Expiratória nas vias aéreas 
ou PEEP. O ventilador deve ciclar 
em respostas ao fluxo respiratório do 
paciente ou dentro dos intervalos de 
tempo entre os dois níveis de 
pressão pré-fixados. Reconhecer e 
compensar vazamentos, fixar a 
pressão minima de: IPAP: 4 cm 
H2O a 30 cm H2O; EPAP: 4 cm H2C 
a 25 cm H2O, Tempo de Rampa: 0 a 
60 min. (incrementos de 4 min.), 
dimensões: 24x 17 x 12 cm, Peso: 
1,8 Kg, Ajustes: via teclado ou 
cartão. Memória: 6 meses,7 dias 
detalhados, teste FOSQ, Dados de 
Memória: data/tempo, duração com 
pressão, evento dos pacientes, uso 
da rampa, Energia Elétrica: 110 – 
240 VAC automático e 12 VDC, 
Características Adicionais; Controle 
integrado para umidificação 
aquecida, teclado iluminado, 
liga/desliga automático, alarme 
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vazamento da máscara. 
Modalidades: Pressão Controlada 
(PC) Modalidades Mandatórias, 
BIPAP (S) Modalidade Espontânea e 
Mandatória. Pressão contínua em 
Via Aérea (CPAP) modalidade 
espontânea AVAPS – Volume médio 
assegurado através de oscilações 
de IPAP Max.e min. Acessórios: 
Traquéia 22x 22 x 1,80 mts, bolsa de 
transporte, filtros (macropartículas e 
micropartículas). 

                                TOTAL LOTE 04   
 
 

Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 
A abertura e entrega dos envelopes propostas ficará prorrogado a data para o dia 17.02.2023 às 
09:00 horas no Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Laranjal Paulista/SP. 
As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações) e 
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município,  Jornal Folha de São 
Paulo. 
 Laranjal Paulista,  14  de Fevereiro de 2.023. 
 

 
Alcides de Moura Campos Junior 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


