
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da Unidade de Compra

  13/04/2020 Governo do Estado de Minas Gerais 1321012-13/2020 1501561-22/2020

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS COM CAPNOGRAFIA para atendimento de demanda da
Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar as unidades hospitalares envolvidas
no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no Estado de Minas Gerais no
âmbito do SUS, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

QUANTITATIVO CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

COM
ICMS

VALOR
TOTAL

COM ICMS

MONITOR MULTIPARAMETROS - IDENTIFICACAO: MONITORACAO DE
SINAIS VITAIS; PARAMETROS: ECG/ SPO2/ PNI/ TEMP/ PI / ETCO2 /
CONECTIVIDADE; APLICACAO: MONITORACAO DE PACIENTE ADULTO E
PEDIATRICO;

UNIDADE 110 UNIDADES 1734423 R$
21.500,00

R$
2.365.000,00

MONITOR MULTIPARAMETROS - IDENTIFICACAO: MONITORACAO DE
SINAIS VITAIS; PARAMETROS: ECG/ SPO2/ PNI/ TEMP/ PI / ETCO2 /
CONECTIVIDADE; APLICACAO: MONITORACAO DE PACIENTE ADULTO E
PEDIATRICO;

UNIDADE 50 UNIDADES 1734423 R$
18.000,00

R$
900.000,00

TOTAL: R$ 3.265.000,00
 

1.2. A especificação completa do item 1734423, encontra-se no Anexo I deste
Termo de Referência, documento SEI! nº 13230217.

1.3. O quantitativo solicitado é baseado no número de novos leitos de UTI que
serão criados pela demanda do novo COVID-19. Para isso, foi realizado um levantamento
da Secretaria de Estado de Saúde junto aos gestores municipais e prestadores que
chegou ao número de leitos capazes de serem reativados e ampliados nos hospitais que
prestam atendimento para o SUS/MG, com a compra de novos equipamentos. O número
de leitos encontrados nesta situação foi de 2.040 e conforme a Resolução RDC nº 7, de 24
de fevereiro de 2010,  para cada unidade é necessário ter no mínimo um equipamento(s)
para monitorização contínua de múltiplos parâmetros. Apesar do potencial de abertura
sinalizado pelos hospitais somarem 1.655 leitos, neste momento, a Secretaria de Estado
de Saúde possui disponibilidade financeira para aquisição de 500 KITS de UTI e, por essa
razão, inicialmente serão realizadas compras de equipamentos necessários para abertura
de 500 novos leitos. Nesse sentido, por meio do Ofício, documento SEI! nº 13222923,
foram solicitadas pela Secretaria de Estado de Saúde 500 unidades de monitores
multiparâmetros, porém, neste momento, a aquisição de 160 unidades ocorre em função
da disponibilidade de estoque do fornecedor para entrega em 30 dias.

1.4. Conforme o artigo 9º da Resolução RDC nº 356, de 23 de março de 2020,
documento SEI nº 13223477, fica permitida a aquisição de monitores parame�tricos e
outros dispositivos me�dicos, essenciais para o combate a� COVID-19, novos e não
regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdic�a�o
membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e
entidades públicas e privadas, bem como servic�os de sau�de, quando na�o disponi�veis
para o come�rcio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Em 13 de março de 2020, o Governo do Estado de Minas Gerais declarou

Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado, por meio do Decreto NE nº 113, de 12
de março de 2020, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19,
causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0, de importância
internacional. Em resposta ao alerta relativo ao novo Coronavírus, a Secretaria de Estado de
Saúde, por meio da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde (SUBPAS), está
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providenciando, em caráter emergencial, a aquisição de equipamentos que podem auxiliar no
atendimento de pacientes internados nos hospitais.

Mais recentemente, foi declarado o Estado de Calamidade Pública através do
Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, que permite ações mais drásticas por parte do
Estado, para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, incluindo a suspensão de prazos e
dispensação do atingimento de metas administrativas e fiscais.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais têm
notificados 884 casos confirmados, 60 óbitos em investigação e 27 confirmados, todos
monitorados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública – COES-MINAS
(SARS-CoV-2), em conjunto com o Ministério da Saúde. No Brasil, já são 23.430 casos, com
1.328 mortes confirmadas, com uma previsão de crescimento exponencial ao longo do mês de
abril e maio de 2020, sendo que o pico de casos deve ocorrer entre meados e final de abril,
com o enfrentamento da pandemia até meados de setembro.

Os sintomas associados ao Coronavírus são semelhantes aos de muitas outras
doenças. E além disso, a ocorrência em larga escala de múltiplos casos concomitantes,
ocasionada pela introdução súbita de um novo agente epidemiológico, tem enorme potencial de
dano à sociedade e de sobrecarga das estruturas do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se
de uma doença diferente de outras endemias, porque, apesar de alguns sintomas semelhantes,
a velocidade de propagação da COVID-19 é muito maior, o que pode gerar sobrecarga nas
Unidades de Terapia Intensiva do Sistema de Saúde de Minas Gerais. Portanto, faz-se urgente
equipar novos leitos para atender a demanda aumentada por leitos que pode vir a ocorrer. 

Desse modo, e com vistas a viabilizar medidas administrativas e assistenciais
necessárias à contenção da epidemia, a aquisição de equipamentos médicos como monitores
paramétricos faz imperativa para a realização do monitoramento dos pacientes confirmados,
bem como pacientes suspeitos, sendo indispensável para minimizar o impacto social e
econômico decorrente do evento que justificou a declaração de Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional.

As medidas de prevenção e controle de infecção estão sendo implementadas
pelos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão do COVID-2019
durante qualquer assistência à saúde, mas a preparação da rede assistencial depende de
equipamentos para o diagnóstico e monitoramento dos pacientes para evitar o agravamento
dos cenários deve ocorrer emergencialmente. A necessidade de se equiparem Leitos de
Terapia Intensiva (UTI) e demais leitos se fundamenta em critérios técnicos tomando por base a
evolução da doença e seu impacto nos serviços de saúde.

A despeito da maioria dos casos apresentar quadro clínico leve a moderado, uma
parte evolui para graves complicações como pneumonia e Síndrome Respiratória Aguda Grave
e requerem recursos avançados como assistência respiratória mecânica, monitoramento
contínuo, assistência 24 horas, pois do contrário podem evoluir para o óbito. Portanto, as
UTI desempenham papel indispensável na prevenção e redução da letalidade da doença.

Diante da epidemia, o COES-MINAS-COVID-19 iniciou a realizações de estudos
e projeções para estimar como se daria o avanço da epidemia em Minas Gerais e qual seria o
quantitativo de leitos necessários no sistema de saúde para atender os pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG decorrente de infecção causada pelo Coronavírus
(COVID-19). Os vírus da SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV são da subfamília
Betacoronavírus, que infectam somente mamíferos, são altamente patogênicos e responsáveis
por causar síndrome respiratória e gastrointestinal. O espectro clínico da infecção por
Coronavírus (COVID-19) é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma
pneumonia severa. As complicações mais comuns observadas nos pacientes infectados pelo
Coronavírus (COVID-19) são Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG (17-29%), lesão
cardíaca aguda (12%) e infecção secundária (10%). A letalidade entre os pacientes
hospitalizados variou entre 11% e 15%, segundo dados da Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva (SOMITI). A evolução do paciente com as complicações supracitadas pode implicar
em internação em UTI. Os estudos apontam que, de todos as pessoas infectadas pelo
Coronavírus (COVID-19), aproximadamente 5% terão necessidade de internação em Unidades
de Terapia Intensiva (UTI). Esses pacientes possuem longa permanência nos leitos de Terapia
Intensiva, com permanência de até 18 dias, muito acima da média atual (6,5 dias). 

Com bases nesses parâmetros e considerando as estimativas epidemiológicas,
foi realizada estimativa de necessidade de leitos de UTI em Minas Gerais, o qual conta na Nota
Técnica nº 5/SES/SUBPAS/2020 (13321150). Considerando as últimas projeções realizadas
(06/04/2020), para atendimento à demanda total são necessários 2.842 leitos de UTI no pico
da curva para atendimento exclusivo ao COVID-19 (sem considerar as demais
patologias). 

É importante ressaltar que se trata de evento extremamente dinâmico, sendo que
a doença conta com número crescente de casos confirmados no país e em Minas Gerais, e
apesar de sua letalidade relativamente baixa, toda a população se encontra susceptível e,
portanto, vulnerável. A necessidade de ações mitigadoras ao risco iminente se fundamenta em
critérios técnicos tomando por base a progressão da doença e a transmissão do vírus, assim
como as projeções do seu comportamento no cenário mundial.

Portanto, conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI!
13222987, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em função da
pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979,
de fevereiro de 2020, evento SEI! 13222938, faz-se necessária a aquisição de MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS COM CAPNOGRAFIA para atendimento de demanda da Secretaria
de Estado da Saúde, visando equipar as unidades hospitalares envolvidas no atendimento e
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combate à pandemia do COVID-19 no Estado de Minas Gerais.

Considerando o artigo 57 da Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010.
que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva,
evento SEI! nº 13223180, cada leito de UTI adulto deve possuir, no mínimo, um equipamento(s)
para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, pressão arterial não-
invasiva; cardioscopia; frequência respiratória) específico(s) para transporte, com bateria para
cada 10 (dez) leitos ou fração.

Após diversos e-mails e contatos com fornecedores, foram enviadas propostas,
conforme documentos SEI! 13235636, 13224535 e 13369453. Todos os equipamentos
ofertados passaram pela avaliação do Engenheiro Clínico da Secretaria de Estado de Saúde
que elencou no parecer técnico, documento SEI! nº 13230440, aqueles que atendiam conforme
a especificação exigida neste Termo de Referência e em seu anexo I. 

Ao encaminhar as propostas para avaliação da aceitação para SES-MG, a
orientação foi adquirir apenas equipamentos que pudessem ser entregues em até 45 dias,
conforme explicitado na Nota Técnica nº 6/SES/SUBPAS/2020 (13320999): "o pico de
necessidade de leitos de UTI se dará na primeira quinzena de maio de 2020. Dessa forma,
para as negociações a serem realizadas junto aos fornecedores, considera-se viável prazo
de entrega para, no máximo, 45 dias. Este é considerado o prazo limite, tendo em vista a
estimativa atual, a qual demonstra que no mês de junho a necessidade de leitos de UTI se
reduz significativamente". Sendo assim, em meio a incertezas e com a necessidade de pronta
resposta, optou-se pela aquisição de quantitativo para entrar em funcionamento em até 45 dias,
de forma a tornar a aquisição efetiva, atendendo ao seu propósito.

Verificou-se, contudo, que alguns fornecedores não possuíam os itens em
estoque, entrega em tempo adequado ou exigiam pagamento antecipado para reserva dos
equipamentos, prática demonstrada nas propostas recebidas e no documento SEI!
nº 13225985. Além disso, há falta de equipamentos no mercado devido à alta demanda mundial
e pelo fato todos os componentes deste tipo de equipamentos serem importados, o que exige
um período longo para produção e logística, conforme evidenciado no documento SEI! nº
13225416.

Então, após grande esforço das equipes de compras, conseguiu-se a negociação
junto à empresa SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , com entrega em até 30 dias
corridos, mas com 50% do pagamento antecipado e mais 50% até 5 dias corridos após a
entrega, conforme documento SEI! nº 13224535, nos termos do inciso II do art. 26 da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos demais normativos supracitados, além da Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que também trata da matéria de aquisição para
insumos de combate ao coronavírus.

O pagamento antecipado será realizado respeitando as condições solicitadas nos
Pareceres Jurídicos Referenciais da AGE, documentos SEI! nº 13226098 e 13245464, e no
Parecer Jurídico Referencial da AGU, documento SEI! nº 13226898.

A empresa ofertou os mesmos modelos de equipamento que já haviam sido
previamente aprovados pelo parecer técnico, documento SEI! 13230440, ofertados pela própria
empresa SISNACMED e pela ÁPICE HEALTHCARE.

Considerando ainda a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para a população, a Administração
Estadual, pautada pelas deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela
aquisição total dos insumos disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam e que
possam garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem
causado estragos de repercussão mundial. 

Desta forma, considerando a escassez de produtos no mercado, instabilidade de
preços e dificuldade de negociação com fornecedores, a aquisição em questão será realizada,
sendo desconsiderados preços de contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez
tratar-se de situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020. Trabalhou-se com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado
anteriormente. Fato é que, neste momento, há a necessidade de obtenção dos insumos, cada
vez mais escassos em todo o território brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos
concretos à vida de pacientes e agentes públicos.

Informa-se que a contratação contemplará a entrega de 160 unidades em até 30
dias corridos, após o recebimento de Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou
documento equivalente, nos termos da proposta comercial documento SEI! nº 13224535.

Por fim, vale ressaltar que o Estado de Minas Gerais buscava a entrega imediata
e sem pagamento antecipado, com a aquisição de todas as unidades necessárias, mas em
função da falta de produtos em território nacional e da indisponibilidade de fornecedores para
atender à demanda estadual em curto período de tempo, a Secretaria de Estado da
Saúde decidiu por adquirir todo o quantitativo ofertado pelo fornecedor que fosse capaz
de atender à urgência do pico previsto e deverá seguir com as negociações junto a esse e
quaisquer demais fornecedores para contratações futuras, visando a contratação do total de
equipamentos necessários para a atuação dos profissionais de saúde no contexto da
pandemia.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento

SEI! 13222938:
"Art. 4º  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
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coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  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 § 3º do art. 8º da Lei nº 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."

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
em consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de
março de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.” 

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com
necessidade de pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco
de segurança e de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com
clara limitação da contratação para atendimento da demanda existente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e
respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
4.1. Prazo de Entrega: 

4.1.1. Em até 30 dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nos termos da proposta
comercial, documento SEI! 13224535.

4.2. Do Local e Horário de Entrega:
4.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:
Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais - Av. Simão
Antônio, nº 149, Cincão/Contagem-MG, no horário de 08:00 às 17:00.

4.3. Condições de recebimento:
4.3.1. Os produtos serão recebidos:

4.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;

4.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 3 (três)
dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

4.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da Secretaria
de Estado de Saúde, quando da chegada da carga ao local de entrega.

4.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado
de Saúde não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade
ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

 

5. DO PAGAMENTO:
5.1. O pagamento de 50% do valor total do pedido de compras será efetuado
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia, conforme disposto na cláusula 9.2 deste Termo de
Referência, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que as aquisições de
equipamentos para leitos de UTI requerem para enfrentamento da pandemia mundial de
COVID-19, Coronavírus.

5.2. O pagamento dos 50% restantes de compras será efetuado através do
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir de cada uma das
entregas realizadas, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
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aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que as
aquisições de equipamentos para leitos de UTI requerem para enfrentamento da pandemia
mundial de COVID-19, Coronavírus.

 

6. DO CONTRATO:
6.1. O representante legal  será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93.

6.2. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art. 4-H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de Coronavírus (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
equipamentos tratados neste termo).

6.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

7.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

7.1.1. Será designado servidor da Secretaria de Estado de Saúde  para
fiscalizar a execução deste objeto.

7.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

7.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

7.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos
e da proposta da CONTRATADA.

7.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

7.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020

IAG: 0
 

4291.10.305.026.1008.0001.44.90.52.09.0.10.1

VALOR TOTAL:   R$ 3.265.000,00

 

9. DAS GARANTIAS:
9.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

9.1.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos duráveis) a partir da
data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

9.2. Garantia do pagamento antecipado
9.2.1. Conforme estabelecido pelo artigo 56 da Lei Federal nº
8.666/93, caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia no valor de 5% do valor total do contrato:

9.2.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
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9.2.1.2. seguro-garantia;

9.2.1.3. fiança bancária;

9.2.2. A CONTRATADA deverá encaminhar comprovante da operação
realizada que seja possível verificar a autenticidade.

9.2.3. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada,
acrescidas dos valores referentes às multas aplicáveis, conforme cláusula 12 deste
Termo de Referência.

9.2.4. A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores
repassados pelo contratante, no caso de descumprimento das obrigações
assumidas, com o acréscimo de valores decorrentes de multas e correção monetária.

9.2.5. Será considerada extinta a garantia:

9.2.5.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

9.2.5.2. no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

 

10.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. É vedada a CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto ora ajustado.

 

11.     OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

11.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

11.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

11.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

11.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

11.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

11.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

11.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.

11.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

11.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

11.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

11.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

11.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

11.1.13. Deverá proceder a instalação dos equipamentos, com fornecimento
acessório de treinamento, e fornecer plena assistência técnica durante 12 meses
com disponibilização de técnicos autorizados pela empresa, para manutenção da
garantia.

11.2. Da Contratante: 
11.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

11.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
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11.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

11.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

11.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

11.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

11.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções::

12.1.1. advertência por escrito;

12.1.2. multa de até:

12.1.2.1. 0,3 % (três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do objeto não executado;

12.1.2.2. 20 % (vinte  por cento)  sobre o valor do fornecimento após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

12.1.2.3. 2 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

12.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

12.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

12.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
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de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

 

 
 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 
 

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 

Marcílio Dias Magalhães
Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Secretaria de Estado de Saúde

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 14/04/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 14/04/2020, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcílio Dias Magalhães, Subsecretário(a),
em 15/04/2020, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13227806 e o código CRC 47BDAABE.

Referência: Processo nº 1500.01.0018532/2020-11 SEI nº 13227806
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                             MONITOR MULTIPARÂMETRO 

ECG / SPO2 / PNI / TEMP / PI / ETCO2 / Conectividade 

 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA: 

Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, 

respiração, concentração de oxigênio na corrente sanguínea (SpO2), pressão não 

invasiva (PNI), temperatura (TEMP), pressão invasiva (PI) e Capnografia (ETCO2). 

 

APLICAÇÃO BÁSICA: 

Equipamento médico hospitalar, utilizado em Internação, Centro Cirúrgico e 

Atendimento Imediato para a monitoração de paciente Adulto e Pediátrico, 

possibilitando o monitorização dos sinais-vitais do paciente. 

 

DESCRIÇÃO: 

I. SISTEMA DE VÍDEO: 

1. Display digital sensível ao toque. 

2. Dimensão mínima: 10 polegadas. 

3. Controle de velocidade para o traçado de curva  mínimo variável em 25 

mm/s e 50 mm/s. 

4. Tendência de no mínimo 48 horas apresentada no monitor. 

 

II. INFRAESTRUTURA E DADOS GERAIS: 

1. Equipamento possibilitando monitorização de no mínimo 05 curvas 

simultâneas e 06 campos digitais simultâneos na tela. 

2. Equipamento deverá ser constituído por monitor e processador em bloco 

único e parâmetros de ECG / RESP / SPO2 / PNI / TEMP / Capnografia 
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(ETCO2) pré-configurados ou em módulos individuais ou compartilhados, 

intercambiáveis pelo usuário. 

3. Possibilidade de integração com Central de Monitoração. 

4. Conectividade (ETHERNET / WIFI / Protocolo HL7). 

5. Bateria de emergência selada com autonomia mínima para 02 horas de uso 

sem impressora.  

6. Alimentação elétrica: 127 VAC - 60 Hz ou bivolt automático. 

 

III. PARÂMETROS: 

1. Eletrocardiograma (ECG) 

a. Segurança do paciente: 

 Entrada flutuante. 

 Proteção contra corrente de fuga e interferências eletromagnéticas e 

de rádio frequência de cardioversores e aparelhos eletro cirúrgicos, 

com recuperação rápida da linha de base. 

b. Seleção de todas as derivações padrão. 

c. Número de derivações: 07 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e V). 

d. Indicador áudio visual de QRS. 

e. Detecção de marca-passo. 

f. Sensibilidade aproximada ajustável: 5 a 20 mm/mV. 

g. Software para detecção de arritmias. 

h. Análise de segmento ST. 

i. Frequência Cardíaca: Faixa aproximada de 40 - 150 bpm.  

j. Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca. 

k. Alarme de desconexão do eletrodo. 
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2. Respiração (RESP) 

a. Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica ou 

similar. 

b. Respiração: escala aproximada de 20 a 120 RPM (RESPIRAÇÃO POR 

MINUTO). 

c. Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de 

respiração. 

d. Detecção e alarme de apneia.  

 

3. Oximetria (SPO2) 

a. Deverá ser informada a tecnologia a ser fornecida (NELLCOR / MASIMO / 

FAST / NOVA METRIX, ETC.). 

b. Escala aproximada: 70 a 100%. 

c. Escala de medição de pulso aproximada: 40 a 220 bpm. 

d. Apresentação da curva plestimográfica e valor numérico de saturação. 

e. Monitorização de pacientes com baixa perfusão. 

f. Alarmes de máximo e mínimo para saturação. 

g. Alarme de desconexão. 

 

4. Pressão não invasiva (PNI) 

a. Medição das pressões média, sistólica e diastólica. 

b. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições 

programados pelo usuário. 

c. Limite de segurança de 300mmhg para inflagem do cuff segundo (NBR) 

IEC 60601-2-30. 
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5. Temperatura (TEMP) 

a. Dois canais de temperatura. 

b. Escala de medição aproximada: 30ºC a 43ºC. 

c. Alarmes de máximo e mínimo para temperatura. 

 

6. Pressão Invasiva (PI) 

a. Escalas manuais e automáticas. 

b. Monitoração de pressões invasivas independentes em 02 canais. 

c. Alarmes de máximo e mínimo para valores das pressões. 

 

7. Capnografia (ETCO2) 

a. Tecnologia: MAINSTREAM ou SIDESTREAM.  

b. Escala de medição aproximada para CO2: 0 a 98mmhg. 

c. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de 

ETCO2 e respirações / minutos. 

d. Alarmes de máximo e mínimo para frequência respiratória e capnografia. 

 

8. Acessórios: 

a. Eletrocardiograma (ECG) 

 Cabo de paciente de 03/05 vias. 

b. Oximetria (SpO2) 

 Sensor para paciente adulto. 

 Cabo extensor. 

c. Pressão Invasiva (PI) 

 Linha lógica descartável. 

 Cabo lógico tronco 1 canal. 

d. Pressão não invasiva (PNI) 
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 01 cabo para PNI. 

 Manguito antialérgico reutilizável para paciente adulto. 

e. Temperatura (Temp.) 

 Sensor de superfície para paciente adulto. 

f. Capnografia (ETCO2) 

 Tubo filtro H para pacientes pediátricos / adultos. 

 

IV. DISPOSITIVOS PARA SINALIZAÇÃO 

1. Indicador áudio visual de QRS. 

2. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. 

3. Indicação e alarme de bateria de emergência com baixa carga. 

 

V. AJUSTES 

1. Dispositivo (exemplo: tecla, “menu”, etc.) para configurações de alarmes. 

2. Dispositivo para interrupção temporária de alarmes sonoros. 

3. Dispositivo (exemplo: tecla, “menu”, etc.) para configurações dos parâmetros 

funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. 

4. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display. 

5. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados.  
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