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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 005/2017

1.
PREÂMBULO:
1.1.
O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, por intermédio de seu PREGOEIRO
OFICIAL, designado pela Portaria Municipal N° 031 de 05 de Janeiro de 2017, torna público para
conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Eletrônico - SRP
Nº 005/2017, com base no que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 006,
de 12/02/2010, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
2. DO OBJETO:
2.1.
Fica substituído o Anexo I do Edital Pregão Eletrônico 005/2017.
3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA:
3.1.
Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente
estabelecido conforme abaixo:
3.2.
O início da sessão pública será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 28 de Abril de 2017, no
endereço eletrônico e www.bllcompras.org.br.
3.3.
O início da disputa será às 09:10 horas (Horário de Brasília) do dia 28 de Abril de 2017, no
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br.
3.4.
Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 08hs do dia 17/04/2017 às 18hs do dia
27/04/2017 (Horário de Brasília)
4. DA RATIFICAÇÃO:
4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias.

Peixoto de Azevedo MT, 11 de Abril de 2017.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
A – SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
B – PEDIDO: Nº 059/2017
C – CONVÊNIO/PROGRAMA: Bloco de Investimentos
D – OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme Emenda Parlamentar 25480017 da
Proposta do Ministério da Saúde n° 11279.0480000/1150-01, para atender as necessidades do Hospital Regional de
Peixoto de Azevedo – MT.
E - JUSTIFICATIVA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO:
- Considerando a necessidade de aquisição de equipamentos para atender às necessidades do

Hospital Regional do Município de Peixoto de Azevedo, solicitamos a abertura de processo
licitatório, em caráter de urgência, a fim dar melhores condições para realizar os atendimentos com
mais eficiência, segurança e qualidade aos usuários que buscam assistência nesta Unidade
Hospitalar.
F – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:
ITEM

01

DESCRIÇÃO

UN

QTD

CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO

un.

01

CARACTERÍSTICA TÉCNICA:

Deve ter um cilindro com diâmetro mínimo de 310
mm e comprimento mínimo de 1600 mm. Sistema
de aquecimento elétrico com resistências tipo
bainha, instalado em contato direto com a calha,
com alto rendimento de aquecimento, potencia
instalada de resistência de no Maximo 4,7 kw,
garantindo um baixo consumo elétrico.Cilindro
principal deve ser revestido com tripla camada de
feltro e depois encapado com tecido resistente a alta
temperatura, esse tecido deve ser resistente a
temperatura e macio o suficiente para garantir uma
alta qualidade de passadoria. Sistema de
transmissão mecânica através de redutor de
velocidade, motor trifásico e engrenagem. Sistema
de engrenagem central única, fabricada em ferro
fundido. Com mesa retrátil, que recua o cilindro da
calha, garantindo o resfriamento do cilindro.
(mesmo com a mesa recuada, o cilindro deve ser
recuado porém deve continuar engrenado, girando,

VLR UNIT
REFERÊNCIA

45.000,00

VLR TOTAL

45.000,00
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ITEM

DESCRIÇÃO

UN

QTD

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL

facilitando seu resfriamento e aumentando a vida
útil do revestimento do mesmo). Deve ter sistema
de calha fixa, recuando o cilindro para efetuar o
resfriamento do mesmo, mantendo a calha fixada no
local correto e facilitando as operações de
manutenção preventiva e corretiva. Sistema de
segurança ao operador, com grade, que se tocada,
pára e reverte a rotação do cilindro. Controle de
temperatura facilitada, com um termostato instalado
na lateral da calandra. As roupas devem entrar pela
frente, na parte superior do cilindro principal e sair
também pela parte frontal da máquina porém na
parte inferior do cilindro principal. Painel de
comando completo, com botão seletor liga/desliga e
termostato para controle da temperatura de
passagem. Equipamento totalmente fechado, para
total segurança do operador. Deve ter sistema de
mesa retrátil (móvel) que afasta o cilindro da calha,
garantindo uma maior vida útil do cilindro e de todo
seu revestimento. A calha de aquecimento, deve ser
fabricada com chapa de aço carbono ABNT 1020,
polida e com sua superfície totalmente cromada, e
deve ser fixa (o que deve mexer para resfriar é o
cilindro principal e a mesa de entrada). Dimensões
externas sugeridas devem ser: altura 1,1 metro,
largura 2,3 metros e comprimento 0,8 metros.
02

CARRO
PARA
TRANSPORTE
MATERIAIS (DIVERSOS)

DE un.

03

2.080,00

6.240,00

Un
.

01

14.535,00

14.535,00

ABERTO COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO INÓX, rodízios

03

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL
CARACTERÍSTICA TÉCNICA:

Equipamento: Foco Cirúrgico de solo móvel.
Deverá ser composto de uma cúpula. O sistema de
iluminação deverá possuir tecnologia LED, com
sistema de focalização do tipo multifocal. A
estrutura dos braços deverá ser em aço, com pintura
epóxi. Deverão possui cúpula com formato circular
e simétrico.
A cúpula principal deverá possuir a potência
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ITEM

DESCRIÇÃO

luminosa aproximada de 120.000 Lux (+/-2%);
diâmetro mínimo da cúpula de 580 mm; quantidade
mínima de 3 (três) placas /bulbos/conjuntos de leds;
devendo possuir a quantidade mínima de 60 leds na
sua composição.
A cúpula secundária deverá possuir a potência
luminosa aproximada de 120.000 Lux (+/-2%);
diâmetro mínimo da cúpula de 580 mm; quantidade
mínima de 3 (três) placas /bulbos/conjuntos de leds;
devendo possuir a quantidade mínima de 60 leds na
sua composição.
O foco cirúrgico deverá possuir sistema luminoso
composto por leds com Temperatura de Cor Fixa
em 5.000K. A vida útil estimada dos leds deverá ser
de pelo menos 50.000 horas.
As cúpulas deverão possuir ajuste manual do
diâmetro do campo luminoso, o qual deverá ser
realizado através da rotação da manopla em
alumínio localizada no centro da cúpula. A manopla
deverá ser removível e Autoclavável. O diâmetro do
campo luminoso mínimo oferecido pela cúpula
deverá ser de pelo menos 160 mm e o diâmetro
máximo de pelo menos 340 mm. O Foco Cirúrgico
deverá possui coluna luminosa com profundidade
mínima de 1450 mm por cúpula
Possuir sistema de iluminação especial para
cirurgias minimamente invasivas, também chamado
de Modo Endo.
O foco cirúrgico deverá possuir os seus comandos
individuais por cúpula, sendo eles: Liga/Desliga,
chave geral, Dimmer (com 10 níveis de intensidade
de potência luminosa, que deverão proporcionar o
ajuste de variação de 10% a 100% potência da
Cúpula) e Modo Endo. Os comandos deverão estar
localizados na própria estrutura do foco cirúrgico,
se a necessidade de instalação de comandos e
controles acessórios na parede do centro cirúrgico.
Os painéis de comando deverão estar protegidos por
painel de membrana de fácil higienização.
O Foco Cirúrgico deverá possuir: Tensão (v): 110
v-220V; Frequência (Hz): 50hz/60hz.
Acessórios obrigatórios: 10 pares extras de
manoplas. Equipamento enquadrado às Normas

UN

QTD

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL
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ITEM

DESCRIÇÃO

UN

QTD

Un
.

01

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL

Técnicas NBR IEC 60.601-1/1994 + Emenda
01/1997 e NBR IEC 60.601-1-2.
04

FOCO CIRURGICO DE TETO
CARACTERÍSTICA TÉCNICA:

Equipamento: Foco Cirúrgico de Teto Duplo para
fixação no teto do centro cirúrgico. Deverá ser
composto de duas cúpulas sendo uma principal e a
outra secundária. O sistema de iluminação deverá
possuir tecnologia LED, com sistema de
focalização do tipo multifocal. A estrutura dos
braços, base de fixação, garfos e antebraços deverão
ser em aço, com pintura epóxi. Deverão possui as
cúpulas com formatos circulares e simétricos.
A cúpula principal deverá possuir a potência
luminosa aproximada de 120.000 Lux (+/-2%);
diâmetro mínimo da cúpula de 580 mm; quantidade
mínima de 3 (três) placas /bulbos/conjuntos de leds;
devendo possuir a quantidade mínima de 60 leds na
sua composição.
A cúpula secundária deverá possuir a potência
luminosa aproximada de 120.000 Lux (+/-2%);
diâmetro mínimo da cúpula de 580 mm; quantidade
mínima de 3 (três) placas /bulbos/conjuntos de leds;
devendo possuir a quantidade mínima de 60 leds na
sua composição.
A potência luminosa total aproximada do
equipamento deverá ser de aproximadamente
(LUX): 240.000 Lux (+/-2%), aferido a um metro
de distância da cúpula; Índice de reprodução de cor
(RA): 95 ±3. O foco cirúrgico deverá possuir
sistema luminoso composto por leds com
temperatura de cor fixa em 5.000K. A vida útil
estimada dos leds deverá ser de pelo menos 50.000
horas.
As cúpulas deverão possuir ajuste manual do
diâmetro do campo luminoso, o qual deverá ser
realizado através da rotação da manopla em
alumínio localizada no centro da cúpula. A manopla
deverá ser removível e Autoclavável. O diâmetro do
campo luminoso mínimo oferecido por cada uma
das cúpulas deverá ser de pelo menos 160 mm e o

65.000,00

65.000,00
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ITEM

DESCRIÇÃO

UN

QTD

Un
.

05

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL

diâmetro máximo de pelo menos 340 mm. O Foco
Cirúrgico deverá possui coluna luminosa com
profundidade mínima de 1450 mm por cúpula
Cada uma das cúpulas deverá possuir sistema de
iluminação especial para cirurgias minimamente
invasivas, também chamado de Modo Endo.
O foco cirúrgico deverá possuir os seus comandos
individuais por cúpula, sendo eles: Liga/Desliga,
chave geral, Dimmer (com 10 níveis de intensidade
de potência luminosa, que deverão proporcionar o
ajuste de variação de 10% a 100% potência da
Cúpula) e Modo Endo. Os comandos deverão estar
localizados na própria estrutura do foco cirúrgico,
se a necessidade de instalação de comandos e
controles acessórios na parede do centro cirúrgico.
Os painéis de comando deverão estar protegidos por
painel de membrana de fácil higienização.
O Foco Cirúrgico deverá possuir: Tensão (v): 110
v-220V; Frequência (Hz): 50hz/60hz.
Os braços e cúpulas deverão apresentar
movimentação leve e precisa, sem o uso de
contrapesos. O sistema de alimentação através de
fonte chaveada.
Acessórios obrigatórios: 10 pares extras de
manoplas. Equipamento enquadrado às Normas
Técnicas NBR IEC 60.601-1/1994 + Emenda
01/1997 e NBR IEC 60.601-1-2.
05

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA
CENTRO CIRÚRGICO
Monitor Multiparamétrico: Tela de no mínimo 12
polegadas sensível ao toque. No mínimo 12 curvas
em tela com 8 valores numéricos. Permitir
visualização (interbed) de ao menos 12 monitores;
No mínimo 72 horas de tendências gráficas e
numéricas com revisão dos valores. Apresentar
“full- disclosure”. Ajustes de limites de alarmes
para todos os parâmetros; Parâmetros básicos:
ECG/ respiração por impedância, SpO2, PNI
(pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 2

30.000,00

150.000,00
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ITEM

DESCRIÇÃO

Canais de Pressão Invasiva, Variação de Pressão de
Pulso, 2 temperaturas e Capnografia EtCO2
(mainstream), no mínimo. Possibilidade futura: até
6 canais de Pressão invasiva, débito cardíaco por
termodiluição, Debito Cardíaco Continuo, BIS,
Análise de gases, Fluxo/Paw, TOF, ventilação e
EEG; Bateria com autonomia de 60 minutos. ECG:
no mínimo 12 derivações, velocidade 6,25
mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. FC: 15 a
300bpm; Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1,
2, 4) e automático. Proteção contra descarga de
desfibrilador. Respiração (impedância): Indicação
da FC e curva; Faixa: 0 a 150rpm; Detecção e
alarme de apneia com tempo programável.
Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão
nos padrões: Nellcor Oximax, Blupró (Nihon
Kohden), Masimo SET, GE-Ohmeda ou Fast-SpO2
(Philips). Curva pletismográfica e valor numérico;
faixa de leitura de 1 a 100%, 30 a 300bpm; PNI:
método oscilométrico de 0 a 300mmHg;
mensuração manual e automática com intervalos
pré-programáveis pelo usuário. Temperatura: 02
canais de temperaturas de 0 a 45ºC, no mínimo.
Pressão Invasiva: 02 canais de pressões invasivas
com calibração simultânea; Faixa de medição: -50 a
300mmHg; Permitir rotulagem; realizar a prova de
volemia, indicador do volume intravascular e
orientação de fluidoterapia, permitir a medição da
Variação de pressão de Pulso (PPV) e variação de
pressão sistólica (SPV); Capnografia: EtCO2
mainstream para adultos intubados e não intubados,
pediátricos e neonatos; de 0 a 100mmHg; FR de 3 a
150rpm; Débito Cardíaco: por termodiluição; de 0
a 25ºC; DC mínimo de 0,5 a 20L/min; Débito
Cardíaco
Contínuo:
analise
por
método
minimamente invasivo; Acessórios: 01 Cabo de
ECG de 5 vias; 01 Sensor de Temperatura; 01
Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho
adulto, neonatal e pediátrico; 01 Mangueira de PNI
e 01 Manguito adulto e 01 infantil; 01 bateria; 1 Kit
de Capnografia com sensor e adaptadores de vias
aéreas para pacientes intubados e não intubados, 2
cabos de Pressão invasiva compatível com

UN

QTD

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL
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ITEM

DESCRIÇÃO

UN

QTD

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL

Un
.

13

900,00

11.700,00

Un
.

01

220.000,00

220.000,00

transdutor utilizado na instituição. Registro na
ANVISA.
06

POLTRONA HOSPITALAR
Poltrona
Hospitalar
Reclinável:
Estrutura:
Confeccionada em tubo de aço carbono de 25 x 25
x 1,20 mm, com braços articuláveis ao encosto com
braçadeira e pés em tubo de aço carbono de 50 x 30
x 1,20 mm com ponteiras de borracha.
Movimentos:
Costas
e
pés
reclináveis
simultaneamente em 03 posições, através de
sistema mecânico, com retorno através de mola.
Estofado: Confeccionado em espuma de 8 cm D 28,
revestido em courvim. Acabamento: Em pintura
eletrostática a pó com anterior tratamento
antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões:
Normal: 0,95 x 0,80 x 0,50 (C x L x A). Reclinada:
1,71 x 0,80 x 0,50 (C x L x A). Capacidade: 120
Kg. Peso: 30 Kg.

07

SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA
FLEXÍVEL
CARACTERÍSTICA TÉCNICA:
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível. Sistema composto por: 01 processadora de
imagens; 01 fonte de luz ; 01 monitor; 01 Vídeo Gastroscópio; 01 Vídeo
Colonoscópio; Acessórios; Processadora de Imagens: Central de processamento de
vídeo que seja compatível com: Standard; Com magnificação; De tela cheia ,Wide
Screen,; Sistema de captura de imagens através de um dos dispositivos descritos
abaixo: Computadores; Flashcard ,PC Card, DVD-RW; Com balanço de branco;
Ajuste de vermelho e azul independentes; Seleção de nitidez de imagem
,enhancement,; Com sistema de shutter: Manual; Automático; Sistema de:
Congelamento de imagens; Controle automático de ganho; Possibilidade de
inserção de dados: Nome; Idade; Sexo; Data de nascimento; Número de
identificação; Nome do médico; Data do Exame; Horário do exame; Comentários;
Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB;
Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W;
Com sistema de iluminação de emergência; Ajuste manual e automático do nível
de intensidade de iluminação; Sistema de bomba de ar e/ou água com ajuste de
pressão para limpeza das lentes dos endoscópios flexíveis; Com contador de tempo
de vida útil da lâmpada; Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa
com tamanho mínimo de 19 polegadas; Resolução de mínima de 1280 x 1024
pixels; Com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C;
RGB; Seleção de temperatura de cor; Com ajuste de: Brilho; Cor; Contraste;
Videogastroscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDO ; Sistema ótico com
campo de visão aproximado de: Direção: 0 ,zero, grau = frontal; Ângulo de visão
aproximado de 120 graus; Profundidade aproximada de 5 a 100mm; Capacidades
de angulação aproximada de P/ cima: 180 graus; Para baixo aproximada de: 90
graus; Para direita e p/ esquerda aproximada de: 100 graus; Tubo de inserção com
diâmetro externo aproximado de: 10,3 mm; Diâmetro distal aproximado de 10,5
mm; Diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm; Comprimento
aproximado de trabalho de 1.000mm; Comprimento aproximado total de 1350 mm;
Esterilizável por processo de baixa temperatura. Vídeocolonoscópio eletrônico com
CCD colorido; Dotado de válvulas de ar/água e de sucção; Sistema ótico com
campo de visão aproximado de: Direção: 0 ,zero, grau = frontal; Ângulo
aproximado: 120 graus; Profundidade aproximada : 5 a 100mm; Tubo de inserção
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DESCRIÇÃO

UN

QTD

VLR UNIT
REFERÊNCIA

VLR TOTAL

com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm; Ponta distal com diâmetro
aproximado de 12,8 mm; Canal para instrumentos com diâmetro interno
aproximado de 3,0 mm; Comprimento de trabalho aproximado de 1500 mm; 4.
Controle de angulação mínima do tubo de inserção: Aproximado de 180 graus p/
cima e para baixo; Aproximado de 160 graus p/ direita e para esquerda;
Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte
que comporte de maneira adequada o sistema completo; 01 no-break que garanta
10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica; 02
lâmpada Halógena original sobressalentes para a fonte de luz; 01 teclado
alfanumérico; Cabos de conexão para o sistema; Maletas para transporte: 01 para o
Gastroscópio; 01 para o Colonoscópio; Pinças para biópsia fenestradas: 04 para o
Gastroscópio; 04 para o Colonoscópio; Conjuntos completos para limpeza e
desinfecção: 01 para o Gastroscópio; 01 para o Colonoscópio; Equipamentos de
teste de infiltração Demais acessórios necessários para garantir o perfeito
funcionamento do equipamento.

G – FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA E PRAZO VIGÊNCIA:
G.1 – O fornecimento será efetuado de modo parcelado, contados a partir da emissão da requisição,
G.2 – Os produtos serão recebidos após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua consequente aceitação, que será imediato do recebimento, entretanto se estes produtos possuir
alguma desconformidade que possa acarretar aos bens públicos da administração pública acarretará penalização a
contratada.
G.3 – A presente contratação terá o prazo de vigência até 31/12/2017.
H – FONTE DE RECURSOS
H.1 - Recursos Próprios: 0%
H.2 - Recursos de Convênios/Programa: 100% (Recursos de Emenda Parlamentar)
H.3.1 - Agencia: 5916-1
H.3.2 - Conta Bancária: 10241-5
I – FORMA DE PAGAMENTO: Após o recebimento definitivo dos EQUIPAMENTOS/MATERIAL
PERMANENTE, mediante ordem bancária, através da Instituição Financeira Oficial contratada pelo Município de
Peixoto de Azevedo-MT, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da Fatura/Nota
Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT.
J – DADOS DO ORÇAMENTO:
J.1 - Projeto Atividade / Ação do orçamento: 2048 – Manutenção dos Serviços Especializados
J.2 - Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente
J.3 - Reduzido Orçamentário: 0459
K – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONVÊNIO/PROGRAMA: Média e Alta Complexidade
L – CONTROLE DA EXECUÇÃO:
L.1 – A fiscalização objeto desta aquisição será exercida por um servidor municipal ao qual competirá dirimir as
duvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência.
L.2 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
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M – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:
1 - DA CONTRATADA:
1.1 - Entregar os Equipamentos/Material Permanente de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese
alguma produtos de marcas e especificações diferentes;
1.2 - Responsabilizar-se por todo o ônus referente a entrega dos Equipamentos/Material Permanente nos locais
indicados;
1.3 - Responsabilizar-se pela troca de Equipamentos/Material Permanente, ocasionalmente em desacordo com o
pactuado, efetuando a troca, a partir do conhecimento;
1.4 – Garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 10(dez) anos após o
aceite definitivo;
1.5 – Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores tem prazo máximo de 10(dez) dias para proceder a
instalação e treinamento de operação, em datas a serem agendadas com a equipe médica;
1.6 – Após a realização da instalação, testes e treinamentos será emitido o Certificado de Aceite Definitivo
atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo
acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira
satisfatória;
1.7 – Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais
usados ou recondicionados;
1.8– Os equipamentos deverão ter prazo de garantia mínima de 02(dois) anos;
1.9 – Dispor de assistência técnica na região centro oeste;

1.10 – Garantir a assistência técnica para manutenções dentro do prazo de garantia do equipamento;
1.11 - A empresa arrematante deverá obrigatoriamente apresentar amostra dos equipamentos em 3 dias
úteis.
2 - DA CONTRATANTE:
2.1 - Proceder o pagamento no prazo estabelecido;
2.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato
2.3 – Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no fornecimento dos Equipamentos/Material
Permanente.
N – FISCAL DE CONTRATO:
NOME SERVIDOR
DANIEL OLIVEIRA COSTA

MATRICULA
6808

O – ANEXOS:
- Declaração do Ordenador de Despesas;
- Proposição Operacional da Comissão Intergestores Regional Vale do Peixoto n° 009, de 13 de agosto de 2015;
- Portaria n° 1.748, de 23 de outubro de 2015;
- Extrato do Fundo Nacional de Saúde comprovando o Repasse do Recurso Financeiro.
Peixoto de Azevedo, 31 de Março de 2017.

