
A M DE SOUSA PAPELARIA ME 
CNPJ: 35.027.861/0001-48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9 

DE 

RUB CA 

\'JC At1/ 

A 
Contrai de Licitações do Município de Mucambo 

RJ.: Prego hlctronico n °  0811.01/2021 

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital 
e seus anexos. 

1. Identificação do licitante: 

•Razão Social: A M DE SOUSA PAPELARIA 
• CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 35.027.861/0001-48/06.656020-9 

Endereço completo: Travessa José Amâncio, 319 - Centro -- Massapê/CE 
• Representante Legal: Ana Maria de Sousa, Brasileira, Solteira, Aposentada, 

2001031015416, 259.248.423-04, Rua Nonato Costa, 209— Centro --
Massapê/CE 
Telefone, celular, fax, e-mail: (88) 3643-1455 / (88) 9.9702-1000 / 
rodricuesJpelQgffaH.com  

2. Condições Gerais da Proposta: 

• A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
emissão. 

• O objeto contratual terá garantia de acordo com o edital. 

3. Formação de Preço 

PROPOSTA READECJ.UADA 
Número do Pregúo: 0811.01/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

Item: 01 

Especificação do objeto: Bebedouro/ Purificador Refrigerado: PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Marca: ESMALTEC 

Quantidade: 01 

Valor uniúrjo de cada bem (cm R): RS $80,00 

Valor tolal do i(cni (ciii RS): RS $$0,00 

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta) 

TLLLF-ONL: (88) 3643-1455 / (88) 99702-1000 

iv. J0si AMÂNCIO, n 319-- CENTRO-- MASSAÍ'/CL 

E-MAIL: rodrigues.grafpel@gmail.com  
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A M DE SOUSA PAPELARIA ME 
CNPJ: 35.027.861/0001-48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9 	
CA 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 

o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução 

do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatorio 

Data: 25/11/2021 

Número do Pregão: 0811.01/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

Item: 02 

Especificação do objeto: Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja 

em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo 

que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido 

de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do 

tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa 

principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 

estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org , organismo que define os padrões 

existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI- EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de-

detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de 

vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT 

DIRECTX 101 ou superior. Suporta monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, 

sendo POlO menos 1 digital do tipo HDMI. display PORT ou DVI. Unidade combinada do 

gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, A13NT2, 107 teclas com fio e mouse 

USB, 800 DPI. 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas(widescreen 16:9). 

Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional 

Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no 

item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os 

equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações 

neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os 

componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. 

Garantia de 12 meses. 

Marca: BRAZILPC 

Quantidade: 1 

Valor unhlario de cada Item (em RS): RS 4.000.00 

Valor total do item (cm R'): RS 4 000 00 

Prazo de Entrega: lO dias após o recebimento da ordem de compras 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 

o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução 

do objeto desta licitação. 

TELEFONE: (88) 3643-1455 / (88) 99702-1000 

TV. JOSÉ AMÂNCIO, r 319— CENTRO - MASSAP/CE 

E-MAIL: rodrigucs.grafpel@gmail.cOrfl  

ri 
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A M DE SOUSA PAPELARIA ME 
CNPJ: 35.027.861/0001-48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório 

Data: 25/11/2021 

Número do Pregão: 0811.0112021 	- 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO 

LSPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO Dli MUCAMBO - CE 

Item: 04 

Especificação do objeto: Estante: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço, 

aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui 

Marca: SETT 

Quantidade: 1 

Valor unitário de cada item (em RS): RS 450,00 

Valor total do item (em R$): R$ 450.00 

Prazo de Entrega: 10dias após o recebimento da ordem de compras 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 

o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução 

do objeto desta licitação.  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório 

Data: 2511112021  

Número do Pregão: 0811.01/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE 

Item: 05 

Especificação do objeto: Freezer horizontal 500 litros: freezer horizontal - com 500 litros ou 

superior, com 02 tampas de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças 

balanceadas. gabinete externo pintado a pó e interno em aço galvanizado (com proteção 

cromatizada e cantos arredondados e grade interna; puxadores anatómicos; possuir dreno 

frontal com tampa; gás r134a; sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de 

condensador, Isolamento de poliuretano com mínimo 58 mm de espessura, garantia mínima 

de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. 

Tarniostuto ajustável de dupla ação (conservador e congelador) exposto no próprio freezer. 

tensão 220 volts. garantia: 12 (doze)meses 

TELEFONE: (88) 3643-1455/ (88) 99702-1000 

IV. JOSÉ AMÂNCIO, n' 319 CENfRO MASSAPÊ/CL 

E-MAIL: rodrigues.grafpel@gmail.com  

1,  D'C',4  
ÜC 
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A M DE SOUSA PAPELARIA ME 
CNPJ: 35.027.861/0001-48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.656020-9 

Marca: [-RICON 

Quantidade: 5 

Valor unitário de cada item (cm RS): RS 3.900.33 

Valor total do 11cm (cm R$): R$ 1 9.501 ,65 

Prazo de Entrega: 10 dias após o recebimento da ordem de compras 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias (sessenta) 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 

o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução 

do objeto desta licitação. 

• 	 Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório 

Data: 25/11/2021  

PREÇO TOTAL: R$ 24.831,65 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E 
TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). 

MASSAPÊ-CE, 25 de novembro de 2021. 

í1 	 L S 
ANA MARIA DE SOUSA 

CPF: 259.248.423-04 

Diretora / Proprietária  

1 Et.[EON[: (88) 3643 1455 / (88) 99702 1 000 

IV. JOSÉ AMÂNCIO, n 319 CENTRO— MASSAPÊ/CL 

[-MAft: rodrigues.grzifpel@gmwl.com  



Valor ï 	Valor 
Und 	Qtd 	

Unitário Total 

UN 	01 	8$ R 
60.000,00 60,000,00 
(Sessenta (Sess(?nta 
mil renis) m;I reais) 

21 íin 	 Especificação 

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO 
Marca: Leistunq 

Modelo LUFT5 
Adulto Pediátrico e Neonatal 

COM TELA GRÁFICA LCD LED de 17" 
1 e g is t ro çti..NV1 DA : 80203 ,170 01 

Fabricante: Lcistung Equipamentos Ltcla 
Produto de origem Nacional 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
ESTADO DO CEARÁ 

 

CERTIFICADO BPF 
ISO 13485:20161 EN ISO 13485:2016 

R 04-02 (1) 

PovOS 

rc 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0811.01/2021 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

DADOS DA EMPRESA 
Ra'ão Social: L.e:sti:nc Equipamentos LcIa 	 CNPJ: 04.187.384/0001-54 
Endereço: 1. luSo Ropelatto, 0 °  202 	 Bairro: Noma Ramos 
Cidade: Jarar,uó do DLI 	 CEP: 89.265 520 

. 
Estado. Santa Catarina 	 Inscrição Estadual: 25.441, 710-8 

inscrição Municipal: 20536 	 Telefone: (47) 3371-2741 
E-mail 	1 	i 	, i 	Iii n'i 	il (0111 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
li10ELO JAVIER FERNANDEZ, amentino, casarIo, eropres/irio, sócio cjorente, residente e doni cHado a 

:J31Dw, 201, bar -allo - eu Ramos, cidade Jarac,Lió co Sul, SC, inscrito no CPF sob o n° 

30-00, l'G 	7.979,580 emitido 16/10/17, órcõo omssor SSP/SC, (conforme poderes 
1 3 ANcraç6o CortnaLu;-6). 

DADOS BANCÁRIOS 

do Banco: Bar!sm 	 N° do Banco: 41 

Noiflo/NC di Agôncio: 213 	 N° da Conta Corrente: 230023900-2 

Praça de Pagamento: Jonville, SC, 
Endereço da Agência Bancária: R. Princesa Isabel, 199 - Centro, Joinville - SC, 89201-270 

O o: a Ia-dar C,i:onnnr tUFOS 6 um entiipamonto 00 
ansistónon 	na 	siseni: 	rnspimtóbo 	com 	recursos 

ao coçados, aliados a 	n'o 	roioto contióvol com rOto 

adrõo do seoarançn, qun 	nt nora d; ,'cm 	odos 

uc)11:a1 o1 - l0s np'o pa a o 	mOmento cc difercric's 

canO cOes cl nicas e paiol 0(J ias. O 1.32 EI 5 proporciona 
asmtônco 	ara sItLiaçóes 	o 'usqate, C)drLCCir'içi-IO e 
datL'fl)Cíi'.O co oacicntas 0001 .:si;JidiOnc:a, nespratcjr a. 	 1 	 - 

LFISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . Cl'OJ. 01 187 04110001-50 - noc Est 25:01 
'1 	,J0c. Pro otto 202 Nro Ramas 	 . " 

/ 

(1 

'o 10 

\ \ 
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CERTiFICAOO BPE 
ISO 1348520Y31 EN CO 134852016 

3 Si 02 i) 
R ciO 3 

Cow x2 ria LCDLr_D (V 1 -/" ( OltC l(S IILJI3O prol ft 
o monitoramento claro cia vcnhiaçõo mecânica, a;ám ria 
opemçúo prahca e intLativa cern e tecnologia sensível no 
toque. Possui duplo processamento para assegurar o 
tu icionamen o da venS açrío pulmonar, pnrmci ndo 
interação do proíissional cio saúde com ou qrúíicos, para 
mcl Ser e uuaHzarõo cio comportamento cia mecânica 
ventiatória. Com  recursos amplos e arrojados de 
moHtorai acato da inecúni ca ventiletór a permite ao 
proíssional conhecer em detalhes as condições clinicas e 
tenconais da u:s'ema rcçi1!raiorro o que acinlin na 

u(H .0: riCO sho r ipuotice. 
1) 	LO Ci 5 	disoonibli za 	os 	modos 	venS latórins 

Çonvercronais e avnnçPdos, rircnusúrios para tomolas ore 
pacientes neonaais (prematuros a partr de 0,3 Kg), 
pediútricos e adultos, podendo ventrlar, n.cius!ve, 
indivíduos com ohrrsiclac•e mórbida (> 300 l<cj), além de 
uni avançaria more de rnecõnica rc'seiratórja para 
3 iósrrçs a .cnrrals si 'rui rrsprrathrio. ,snrm, di 

L.1.10*neuc alta cucrl;dace e perirrmance ventIatoria 
.rrde maccern, aH e ser rt::!O nas . ..aia 

cnrcpierru eexentos orapias 

MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO 
Assc0clo/Controlacio 

- 

- PP.VC 
Es p0 e t 2 o acm 
- 551/0003 

• \JN 
Varióve 
• 311pm (VCV), u. 
* 51311 	e 05V 
• 5111V (PRVC) i P50 
• M 0V lSV 
• P310 	VI assegurado 
• 	. \/' oarant ido 
• Pmcssõo brfasica (APRV -r iCV) 

Oiqe e o e ra a 
• FHNC 

VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE) 
• Volume Assstido/Controlado 
• Rrensúo Assistcia/Controlacia 

1 • Lhe todos os i nodos vent;latorioç. 

MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA 

LLLSTUNG EQUIPAMENTOS LTDA caio ou 187 384 1 000 b34 - mc 
Ria 

 
João lioqe1etto, 202. Ncscu Rumou 

CLI' O9265- .. .Ju anua de Sul / SC - Fcnc/Fax ( ,,17,1 3',, 71-27 ,11 / 
E mErrl ler  trnhií/iRIeirlriru0rircrl cOr 
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CERTIFICADO BPF 
ISO i3485206/ EN ISO 134852016 

R 04-02 (4) 
RovOS 

• 09V 
• E uc Cir7u:C 

FSV/C091' 
• 9000 

flCV) 7 059 

• 1iFdC 

CONTROLES: 
• 	'93 	21 a tODO 

'cIrpo laco 	a16ho: 	0, 1 
iF2iu 	1:0: 	5:1 	- 	:99 

• 	:rF( 	On'a''o ViOlador: 	1 	- 	103 	riii 

90:1:100 Core::le: 20 a 2.500 m, atO 	000 ml em 

macios po 	:mssdo 
• Vai 	lar 	Si '' lo 	0,01 	a 	25,0 

r' 	o 	1 	15 	I/ 

O 	H 	0 	( 	1 o 	O 	O ( i: 	20 
7 	 1 	

5 \/\ 	O 	1 1 1 7 9 	o)rs 	PELO 

c/:, 	Sapota (2S. A 	09 	2: aoUíe PELO 

• 	assoo lrm):rmcóna: 	--50 a 	129 crni120 

P:csslio AixHor: 	-150 o 150) cm1120 
• 	7-/usa 	7/17:- o: 	O 	1-VI-lis 

• 	79: si 	0 	T, 	 ir 	Oli 	5 ii 

Taipa 	:iiiii0i 	5 4 
• PEEP / CPAP: O a 50 cm H20 
• 	/Ji.:97:CSo: 	1 	a 	20 	1111':. 	(loa 	vO)oifl5 	Os:. 	ç 	Pi02 
C[7f75:) 	Si:( 	sol/aOs 	ÇOii 	a 	irSfl. 
• 	Fiu<o 	ii:sp-ratóuio: 	O a 	200 i/miri. 

• EH: <o 	0:se: 071' ate 50 1/mio. 

a 	1iI'1'i<7 	indo 909): 	0,1 	-2,0s 

corja Ou ao preuso de 

ii;:i:i:. .Hrlj 	o 	L,t7ii 	ra 	-ria7i: 	010 	30 

• Fcrio da Or0 cm Fk,o: 

a a ci 	cl o 
0:5/rale ada 1000 

Losa 0 c- rme 50 ' 7 H 
0:0 

• O cl -JL r - rs Semi - onça 11 	or: -ai dc )'mssdo 1 	sai ratóda 

lii 	.rco co 	1.21c:nHSC) 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 04 187 384/000104 - insc Es) 284 4l7195 
ira Uma Flcpo:ni:o, 202, Nerou Ramas 	 // 

LER 	80265-00-- JuiagLIa do Sul 1 90 - Fone/Fax (47) 3371-274' / 3371 -0:781' 

PV111là  

-A-) 



CERTIFICADO BPP 
ISO 13485.2016/ EN ISO 13465:2016 

E 46-02 81) 
PovOO 

/ 	4, 	'lO a 	 ce Or c02 
incorporada iriteroarnente no ecjuipanlerlto 

D 

• Conector de S 1 nn 	P5232 para comunicação (., xt:ema 
censo (Veore e c'ndo r81 c EIS. 

() 	v( 	1c 	, 	c 	U 	)(j1c3 	 O s c 	s( rv co c 
soCv;are 	lo cnr,pamnrrto e cmportar ciados nara pendr'rve 

. RU CA 

47 	A 
• Srrrnrc: 	Ciclos po 	hora, c.ar'tidadc, voH'nc 1 'da] 

AutoroSticas pa'n nriptirudc e conhqorOvel 

tennpo 
G:n1ncs 	Grmlo  

inter erctaçao (lOS valores 
NilfltCíll O '.' 	nl!ar]cr co espnc: sem n]r6c 

. c 	r1roqrarocao 
• 	\. 	.lc..cçcfl 	 D:sc. 	Co: 	401 	(O(jS OS 0(0(105 

21(0:].lvLSc(ÇdO de Aftrtude: 	O a 6.000 rflSflnl 
(p 	co Alarme: 20r: 

MONITORIZAÇÃO 
• 0 essdo da Via Aérea: Pico: O a 	'20 cm li 20 

da Via Aérea: /lotd. O (5 126 cm 620 
• 	CSSOO (i é) Via /\oma: Média: O a 120 cm H2O 

cia Via Acren: [irso (PEO°): O o 50 cm H20 

n:p0 	E 	,rsVEIiO: 	O a 30s 
• Polar/lo 1:5: 	49:1 	e 1:99 

• 	['oi.s a 	1snHal1) 	o: 	() 	1/05 
duros Cocer , tc. Inspirado (fl.sIO e Prnmmoi): 0 a 5,01 

• VrIor'cc 	Co'mr'to Exairado (Disto: e Proxima]): 	O a 5,01 
• Pi(::) (Ir' Hoxo inspirotóro (Disto: o Proxinial): 	999 

mi cc 1 	LxpnísLÓrro /H'Lr e Proximai): 909 1/min. 

• Lorip:acorc'a 	lOnai'n:cdr: 	99(3 rrV/cm H20 
• 4 ,  i4Ls)i 16)0 	/009 e 	sponucc'aa : 	250 rprri 

• 1 ocic240r cio Cries Esporlta ocos ou Mecâ"icos: 

• V:'Hne MOruto (Distal e Proxii'ncO) total e esporônco: O 
lHe 

• Cc':cond"açcEoOc F ; 0 	2/ a 10095 

Cc'rscaocs' de Trpo Exora 	(rio: 9,OOs 

• Ccr'sdamv ao Sempo 	:splracório: 9,99s 
• \,'o!umr' Comcmssíve: 309 r 

• 	idhcOu 	'Ii,:: 	(Vi'. 	0,98 

• 092 	li's:sirunn (Opciono:)' 	92,r..  
• 	1(0! 	d 	cocos: 	50 	i,imin. 	 .. 	. 	... L....- 

EEISTUNG EQUIPAMENTOS ITDA 	OH',) 06 157 38.1.'Olid1-56 - Sim 59 Ç4)iii5 

o ,ln1) 	Rorenit::, 242 	Nc"ci.r 	9)1)05 -.-- 	 ....-.,-..... ......... 
1'. 	1,'-r,.L'i0:'5O01CO 	01) 	,'(c5- 	l'0ric):Far -21  

mE mil 	1 	',Ljli  

/ 
/ /1 

r'ac:no 4 cO LÓ 

,.'. 	

\. 



CERTIFICADO BPF 
ISO 13485 2016/ EN 50 13465:2016 

R 04-02 yfl 

VnOloçdo (r;:/Kn1 09,0 n I/<q 

Nicel ao Cargo cio E3atcria: O a tODO/o 

ulilOca: ccc do Circuito iracOidC:  4,0 m7cm H20 
Sp02 (ciiJroh)' 	00 

• 	crc'c - i de Puso (Ociorcd): 250 boto 
• Sp02 /Fi02 (CpcioilaI): 476 

MECÂNICAS VENTILATÓRIAS 
• Au:oRELP 

• Cacacidaclr vital lenta 
• Cun;dacdnciai dindmicci 

• Comiacdnc:a estdtica 
• Cum 0V com bcdxo FIxo 

1 :Ccc: cc crU ruo 
. 	 [lOca cc' Tnhin 

ar na de on=&AU no ci 

• [O ri rl.0::. o arairator:a 

iC 	nl'rOtul i/i 

• 1 robolho Inso:ratóric 

• Elcrucdr'c a 

• 'c'u:i 1 nupretdria 

	

inc O O 	u. a PC O'fl 
• 	a co :1 	r: 

1 ecran Aui ar 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
• Doa e dota atual 

• Hoa e data do 000i  par nento 1 cindn 

• lo ucii a 	a ouch sornar 

• Indicocor gráfico de fonte externo e batei - ia 

• 1 nc:çador rica ccl de co rcjo na bote: o 
nri:cccin :ia co loira no chsm doí; poinr;retros 

ibirc pata:ri cc; l~são veltIloEó:lc corYi ;ndicador do 

by 
Li:r: ora do FiCO por rancor borro ;ecr;r0000te 
;an'nnlc' 	-ca o/una 

• Fimhelc cara hictárica cio oarmc 

• 	da :rci:noçdc dc tolo OCO 

• HiarurCo cc 1000 criances e acentos cora nora e hora 

MENSAGENS COMPLEMENTARES 

:nH 	-l:O,O 	ri,c;iatórin 
• bem serncr croxirnnl 
• c;bLC de oxicidoro aLi 'inda 
• 1- 'o(I iO( lo do ac 'Lo 

ALARMES PROGRAMÁVEIS 	 .---..-- 

LEISTUNC EQUII'AMIINTOS LTDA - COPO: 04 137 351IO301-04 - Inso Fot 254 4-7 105 

Oi: liSo For;rtrittn 202, Nereu Panos 	 / 

cc° 
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CERTIFICADO E3PF 
IDO 134852016/ EN IDO 13485:2013 

R 04-02 (L) 

Rn'j05 

ç6r 

• Piessão mmm 	a 

• F- rcquerira 'nínima RU 	CA 

• OLOR eReto OLOR 

ALARMES AUTOMÁTICOS 
• 	(i'7'O rC 

• LOca 	c:'rcflCo 
Pre;sc de entrada de 02 / Ar (baixa) 

• Baeria haxa (bateria inoperante) 
• 	-lmcruorornssodur (ventIacicr 	noperante) 
• Reiuçdo 1:E invertida 
• 	sroI mexPo pan ente 

da v e a c: Teu 

VTSUALIZAÇÃO OPERACTONAL 
• H;n ra oacco eu presszío 

nd:cador de c:clo espomtnno/controIado 
• RIR eI ce cem ja da 2ate 	a 
• OroqramoçLo rias var:dvcis vnntila16rias 

GRÁFICOS adulto, peditrico e neonatal 
3caLu 	)erSunamzdvCl 	de 	etd 	6 	gráficos simuitdneos, 

FCIT)jl 	(lede 	total. 
Prc'rsao / tempo 

• 	F 	xc / 	'n'pÜ 

/ flr5o3Q 
* 	(Q / volume 
• Hussao / Fluxo 
• O cOsmopraLa 
• flCO2 / tempo 

RENDENCIA GRÁFICAS 

• V 	LeR: CuT1R±i 	e 
• 	VuCn:o 	Í'•liiiL,tL 

• Cor 	a:dncia Din$rnica 
• 1'CL603 PiCO 

t.F!STUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNi'J 0.1 137 	7-1IflC6 	6° - loro. Frt 25441 	Õ8 
1/ar João Ocuolatio. 262, Nerou Runus 

COR 	85265-520- Jueqmmn do Sai 1 SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-067 
w'w' 	;,vmtrrnc7com 	[-mm,' 	Cristur 	' 	cCm'm' 	0u, 

1 
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CERTIFICADO 8FF 
SO 1 3485:2016/ EN ISO 13435.2016 

II 04-02 (a) 
6ivOS 

. 

1 fl<C fl 	atoon 

• Resstenca das vias aereas 
• 	- -\1-' (1flnc\ 

•F102 

• OCO2 

• Drterva;Os de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 DL 72 horas com 

aax:I o de cursores pare analise 

TENDÊNCIA NUMÉRICA 

• 	:;( - /nri 2  4i'Onuca 
• (r,yp (earini a estática 

• ResiSterCIa insairatoria 
:us:s nAn erp rutór:a 

• Íncice c:e crI resse 

FONTE INTERNA (BATERIA) 

• 3 r 	sán :0ru ruO 	1 t, 10 
Cu3 a:iJIer:e NonA nal: 	1 3,200 

Tino: Batera de LíPo (L 4) 

7'L:nÍ'nria 	360 r 	n:tn 	03 	in'asl 

GENERALIDADES 

• PCSO do aciuipainentc Coni poucrEal: 28,5kg 

• Teia O 	ríve 	ao toque cai:arLivo de 17 poiegadas 

Monitor LCD 	LED com ajuste de angu(aç2o rCSOLJÇSO 

XCA 
• 	'Ti: 	de 	Prot urdo (lontra 	ícnrraç2o 	Nocvn 	de Acue: 

• O nori; n-iça() no medi te MeoC:O 	Classe ii 

• r 	mc'nu,lo elAici: 	1000 	)AOV 	- 0,0 A - 0,29 A 

OUTRAS FUNÇÕES 
H:rtor:co 	de 	alarmes 	coro 	os 	últmos 	1000 	eventos 

EpL'rer:Ea 	5) cata, nora e aiainie 

• 	Oec.rnu 	rICo 	vaomn 	eoi,o:ftados 	na 	klecánce 

inD :6101 o: 

e CI: 	i ao 5uL( 	LIrA 	r o uCp:: ou iCe [0 

• 	Menu 	de 	ndiceção 	de 	noras 	de 	uso 	e 	seiv'ÇOs 

1 	me 	zac:os. 
oi:e:oaçàoJe 	cimo. 

• Persih4icladr 	de 	moca da 	cliumnmas 

• AIJSLC do lora e dote. 
• Vd»VL;C de Segurança, já AV~Ma ao eqUipamentO 

• 	leuekJor 	de 	'D:SSdO 	de 	linha 	ncerporad(o 

i:teTiCnme!Ee ao oquiqamre;ru, 	pncr'dn ser 	igado direto 

ç 	rIL 	1 	O 	i 	m  

LICITUNCk,  QU!PA MTO5 i:'n A 	 is 	EM 	Inc 

/ 
o oie-c: 	1 	ou:1 e': s w 	sc- 1mmcEa: 	1' 	$3i 	7 	/ 337 

a , 	r 	i-  -ml 	OLSO 	II 	i CC 

A 

si 



CER1!F1C/\D0 BP 
!S0 1048520 'Si EN ISO 13435:203 

E 04 02 ) 
re:vcc 

mcJL;000rc:s et.emos. 

CONFIGURAÇÕES ESP[CIAXS 
000 	/mi:C1 	20i 	 a 	onPScu c;u 

O 	 0 	 :i011(mm 	!inc, tOu cicaSo 
'O/li 	e0-1IF/ 	O/O 	> 	/11 	O 	fl'/Ccic1/10' e 	CIO 	ic' 	li/lI 	O 

nitn.Jo 	 rto 

:c 	m/HÇi O 

:i:iocIc 	CO.1 	4 	pcn: 

Liii 	40:1001,0/) 	CIO 	O. /11.0(10 

o 	iSp 	'OcOÇi cOm nOr 	veio 
ir 	lI'y 	tO'.' 	Lecccni:Ino 

• 	\/eLa,!rir 	ritO 	i?ilH, 	rocei 	a; 	:)c,r!c 	;r:r;in 	01) 

• 	13,0.1/10 	ccci 	2 1 iovm 	cio drSoi.nr 	10 

• 	iScreu' icrIjiSna com corit iiriç3o c;ai,:is 

• 	1. 	ir::í/!S 	 Li i 	1 	n/p' 	100,11/ 	vniiriu, 

• 	liiiI 	F/r'.,nl',/.. 	!r 	coO 	ii' 	'1'H 	Soer': 
1, 	O°•°'''' O 	LO iiol,c: 	LO 	o 	uL,crc o co cicn10 

Sunsor H 02 OS uno e pennaiiente nSo consumível 

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL 
SoluçOu Pc paciente 

* Se 
• 0 	ir; 	o 	coo 
• COOu lo a 'JIQI 	aSco cio peso teonco 

lIme! cc 	'eut'IaçOo por rTrl/I<q 
pu, 	de 	\ 	O 	t 	-ii Liíic'dI 

1 • Prova co 	roha 

• H;OJ1ÇOO na comolacencia cm circuito 
F..r!Ç7IO ~m parente 

AUTO TESTES 
• 	'm, :, 	io Yr;4/( 	m nrtL:; o 5/ ( 	iltIo 1/ 

Se GUI 

47' 	0//tmr,tv, 
1:21,70' .0 P000  7TUiulOOlOÍlOO 

H1i:miiae '10 ptOCr de entrac!a cIo 0x2Onro 

1,EISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNJ 04187 38/00OS-5-i - - 	Et 
ria Jo4io Rcorclnrlo 202 Neoi; Erinros 	 / 

OITO :°200-R 	i 	:cS 452 Fur'c!Onr 317': 007' 27:i: i 0/'' 00,3; 

8dn 10 
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CERT1F]CAD0BPF 
PC 12S:201í3 EN ISO 13ib520A3 

12 lCifl  1 i ii 	a dc cali 	1 	A 

• AiHhr cPu da Scsor ç 	da 02 e (lc: Ar 

II )  

h de o 6 ar i 	cencia 6 si s, i c,  n1 

• Ca iPrui,Po CAI VaIVLJIa eX2iietOnid 

DEI 

• f:;o 	\CVLl?2 fl'000iCi('c2C çjn 

: 6:aCc 	Cvla 

COMUNICAÇÃO 

6€ S 
'
í ti iS7 Pc a coo or : :: 

RU CA 

	

ia a :-tad v' 	2 i2Purciui 	Lia e 

W 	 AvEo.7u 	(]4L• 	rui:.(Jt:2(( 	:i)ti'nirt, 

tI C [S SÓ R T OS 

• 	nuca de i5raJÇãlt5; 

data na oLe cano ri 	o nori i:'ifls uc:idci cica; 

• 	t:u: Pc;uca Scrctnr 	7" :'tacrado, 

Nr:tpo ardculaclo para circ:ito lacicOite; 
• 	Cano c 	força trinolar; 

• 	Ari u2 	5! cara cacier r pari; Pri co!ad ri Lo 

• 	(arcara ria LIICOaC unc.eote oeonrai/ter:atrico 

ir aval); 
• 	f-ini u 	ri 	rrt ar (rmnrn e ri; 

1 • 1 f1 ri v:trs QYçaflir)' 

• 	•;1 •• 	2. 	arrr 	OI' 	:aafCc'cC; 

• 1 ;dv •» (rTil:.:i1lÜ(fljive 	lanrcem; na fluxo 

ar:, 	•;r. 	r;r;r:,: 	_: 'J,l 	,l: 	:'r. 

• • 	 •:•n•, a iir. ícJd r::u!u 	ír 	tinia 

au acLJi;_an:íro; 

• -10.1 '0: 	 ILucÇafl ''icnr !nitucí e 

bs 	ívai; 

* 	Penrarir Proxi aia 1 Neoc ata; 
• 1 rit - cc AP :omponncno; 

J r 	i 	O 2112 1' IL Ir O 

VALOR UNITÁRIO DO ITEM 03: 0$ 6000000 (Sessenta md reais) 

VTLOR 2 OTAL DO ITEM 03: iK$ (*000,00 (Sessenta mi re(ss'1. 

ALIIJ.PAJ) E DA PROPOSTA: 60 ('sessenta) dias COMS€rCLILI VOS a contar ca sessão da a2ertura deste 

Il'ISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - Cr , - 01 '37 221!222'C'- - mc Lia 254 217 çcP' - 
710 ir 

Q) i-O 

'--Ir 
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CERTIrICAIDO LO1: 

SC) 1385 2016 EN ISO 134852016 

8 

ONDJÇOEiSD[: P AGAMENSO 	 iHo :rorvrO rH3 	 to em conta 	:cliO, 	fncO 
roce em 	 ins mpós o tvTsvm ha meW3 do '0i1r 	caf/Oura c ViCICOT1O! 

	

Í'RAZO DL ENTREGA: 1 &ó 13 o..:, 3 	 e receiA 	.0 	3ie de com pra. 	 _ 

.NDEÇQDNTA: Cioir O OCO AMMo no OdOrr1 dEI Foro EICIrilçfltO. 	
RUM A 

Ornios que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecmento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução 

cIo objeto desta licitação. 

Oeclor:inros, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

. 	- nbilitnç5o e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 
ri, ru rn e rito convocatório (edita 

OARANiiA DOS EQUIPAMENTOS: Os çmirr  mímas 000010)0 C0FSIiIcC C1Cr:CCOtld CIO Ci1)rIidOrIC, 

(dize) 	 1 Ç 	( 	1 O 	(1 	c 	1 	1 1 	11 

:10 	LHIrAC, 011.10 O LISO i J(VlOO, CElíj200 uL dSOi:3 	ii(LU'Cl, 

S15ILNCIA 1 8CNICA: 8:0.10 ::oL'. 1)01)0 :;:Iditrro: 

01 trIO ElÇt.riPAr.IIENTOS LIDA. 

LNl13: 04.18 /.384/0001-54 

1 	1.17' 	O F..o 	47) 337; 9767 
O 	 0(1 1m: 060501 

iii 1380 310 (lo 

Iutori;íaço cio funcion5iinento ANVISA N° GHL398311X91`12 

[lerIramos inteira suhm so ao presente termo e legislação vigente. 

TcI:/$,3 75 83 HOVii1brç co 202.1 

A. 
1:1 	1 	 LITI 

(3I 
 td 	Ltd :1. 

C:NI'I: 01. 187084 7  boto 1.-SI 

'.30775 .0 0 1 1 (10 

1Õ41 87.384/0001 -51 
LEJSTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

Rua João Ropelalto. 202 
59265-300 Nereu Ramos L_  

Jarajuá do Sul- Santa Catarina 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA CNO 34 187 38o1Ç'flCi-131 	50 204 1:1 
111') 132 	((1 	Ro'uos 

731 WN11 3 1= CC): 
0001,!! Li 1 	 iii) 	 '1/1)!! 11. 	:081100 1 03D 	/ 

10 7. 10 


