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Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Northern Crius V6.zip 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Siriusmed R50.zip 

 

*As diferenças nos valores dos respiradores entre as ofertas das universidades, se alteram por força da alteração da quantidade presente em cada 

oferta - conforme informado no e-mail de solicitação, a contratação será realizado em separado pelas universidades e não conjuntamente. Caso, fosse 

realizado a contratação conjuntamente - para um único Importador Real-Adquirente, observamos que os valores seriam unificados e as despesas 

diluídas. 

 

- Conseguimos colocar um pedido minimo de 10 respiradores junto aos fabricantes. Logo, para atender às seguintes demandas, necessitamos que alguma outra 

universidade com demanda de 10 ou mais respiradores, realize o fechamento de uma operação, para assim termos podermos incluir essas demandas menores 

conjuntamente para os fabricantes: 

 

- UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA): 2 respiradores 

- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO): 1 respirador 

- UNIRIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO): 8 respiradores 

 

*Não realizamos oferta para essas universidades. Pois, só conseguiremos cumprir com a oferta, caso outra universidade feche uma proposta. 

 

- Para fins de contratação, necessitamos que a página 04 da oferta aceita, seja devolvida de modo assinada e carimbada por parte da universidade. Contra 

devolução da oferta assinada, solicitamos para o fabricante a respectiva Invoice/Contrato e daremos prosseguimento nos trâmites de produção, aduaneiros e 

burocráticos envolvidos na operação. 

 

- Aproveitamos e anexamos os documentos e certidões da Belog. 

 

Caso tenha alguma dúvida, me coloco a disposição, inclusive para consultar/questionar os fabricantes acerca dos respiradores ofertados, 

requerendo eventualmente algum documento adicional. 

 

Obrigado. 
 

Celso Segovia 

Chief Commercial Officer Mobile:  +55 51 98123.0104 
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Skype: celso.segovia@belogbrasil.com 
E-Mail: celso.segovia@belogbrasil.com 
WEB: www.belogbrasil.com 
  
Belog Brasil 
Porto Alegre, RS - Brasil 
 

 

On Tue, May 12, 2020 at 3:31 PM 'Alexsandro Souza Burite' via Belog Brasil <belog@belogbrasil.com> wrote: 

Prezados(as), 

Devido à pandemia de covid-19, Universidades Federais e Hospitais Universitários do Brasil se reuniram para uma ação conjunta de compra de materiais 

relacionados ao combate da pandemia.  

Ao todo, são quase 600 itens distintos sendo adquiridos por mais de 50 órgãos públicos de todo o país, incluindo materiais e equipamentos médico-

hospitalares e de laboratório, medicamentos, equipamentos de proteção individual e coletiva, IMPRESSORA 3D, etc.  

Qualquer fornecedor pode participar, bastando enviar sua proposta comercial para o e-mail chamamentocovid19@unifesp.br informando itens, órgãos que 

pretende atender e respectivas quantidades. 

O Edital de Chamamento Público e seus anexos podem ser acessados em:  

https://www.unifesp.br/boletins-anteriores/item/4456-aberto-3-ciclo-de-contratacoes-e-aquisicoes-para-o-enfrentamento-covid19  

Observações: 

1.         As propostas podem ser feitas para um único órgão, bem como para todos os órgãos em simultâneo. Poderá ser ofertada quantidade e prazo de 

entrega diferente do Edital, porém, serão observados os critérios de classificação do Edital. 

2.         A avaliação de propostas ocorrerá a cada 5 dias úteis e o edital permanecerá vigente enquanto o estado de pandemia de covid-19 persistir.  

3.         Cada Universidade irá realizar as suas contratações, de acordo com as melhores propostas obtidas no Chamamento, por meio de dispensa de licitação 

com base na Lei n. 13.979/2020.  

4.         O prazo para pagamento observará o disposto na Lei n. 8666/1993. 

Antecipadamente, agradecemos a participação. 

5. Possíveis dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail chamamentocovid19@unifesp.br  
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Por fim, destacamos que seus contatos foram extraídos do site do Ministério da Defesa, no link https://www.defesa.gov.br/noticias/67558-ministerio-da-defesa-

reforca-acoes-da-operacao-covid-19  

  

Para,  

Alexsandro Burite 

Setor de Licitações da UFRB 

 

  

--  

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. 

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br. 

Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/CAPOWdxL-Sq1pEpN2-

RBcMD2YoKMkWaSEmSoOUyN4ijEUFd%3D95w%40mail.gmail.com. 

 

 

 

--  

Vânia Simões Lopes Fioravanti 
Divisão de Compras- Campus São Paulo 

Universidade Federal de São Paulo 

Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, São Paulo- SP 
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Reinildo Bispo

De: VANIA SIMOES LOPES <vania.simoes@unifesp.br>

Enviado em: terça-feira, 19 de maio de 2020 16:27

Para: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Assunto: Fwd: [chamamentocovid19] Fwd: Necessitamos comprar alguns produtos para enfrentamento ao COVID-19

Anexos: Oferta UFMA.zip; Oferta UFRJ.zip; Apres e Docs - Belog Brasil.zip; Oferta UFCG.zip; Oferta UFRN.zip; Oferta UFRR.zip; Oferta UFS.zip; 

Oferta UFPEL.zip; Oferta UFSM.zip; Oferta UNIFESP.zip; Oferta UNIFAL.zip

 

---------- Forwarded message --------- 

De: Celso Segovia <celso.segovia@belogbrasil.com> 

Date: ter., 19 de mai. de 2020 às 10:51 

Subject: [chamamentocovid19] Fwd: Necessitamos comprar alguns produtos para enfrentamento ao COVID-19 

To: <chamamentocovid19@unifesp.br>, Alexsandro Souza Burite <alexsandro.burite@ufrb.edu.br> 

 

 

 

Prezado Alexsandro Burite, 

 

Segue em anexo os nossos documentos e ofertas para atender a demanda de respiradores das universidades, seguido por detalhamento abaixo: 
 

- Possuímos acesso a cinco fabricantes chineses, distintos, das quais os mesmos possuem condições, nesse atual momento, de produzirem e atender a demanda 

de respiradores das universidades. Propomos, com isso, cinco ofertas diferentes para cada universidade, com base nas suas respectivas demandas apontadas em 

edital. 

 

- Caso seja de interesse e desejo das universidades, podemos mesclar as ofertas. Ou seja, refazê-las, com uma oferta contendo a quantidade X de um fabricante, 

a quantidade Y de outro fabricante e/ou a quantidade Z de outro fabricante, até serem totalizados a quantidade demandada. 

 

- Caso seja de interesse e desejo da universidade, podemos intermediar junto a SGS a realização de uma auditoria de pré-embarque, a fim de garantir que os 

respiradores entregues pelos fabricantes, cumprem integralmente as normas de qualidade, especificações técnicas e requisitos contratuais. Tal serviço, 

entretanto, não se encontra incluso e contemplado nas ofertas em anexo. Com isso, caso seja de interesse, necessitamos que seja respondido esse e-mail 

apontando o desejo de contratação desse serviço adicional. 
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- Para fins de comparação das ofertas em resumo, temos: 

 

NORDESTE: UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB) 
12 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 185.000,00 5 unidades em 30 dias e 7 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 160.000,00 12 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 155.000,00 12 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 12 unidades em 35 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 12 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

NORDESTE: UFMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO) 
20 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 185.000,00 5 unidades em 30 dias e 15 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 160.000,00 20 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 155.000,00 20 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 20 unidades em 35 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 20 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

NORDESTE: UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE) 
14 respiradores 
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Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 185.000,00 5 unidades em 30 dias e 9 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 160.000,00 14 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 155.000,00 14 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 14 unidades em 35 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 14 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

NORDESTE: UFS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE) 
56 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 180.000,00 
5 unidades em 30 dias 

51 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 155.000,00 
26 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

30 unidades para segunda quinzena de julho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 150.000,00 56 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 

16 unidades em 35 dias 

20 unidades em 70 dias 

20 unidades em 105 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 56 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

NORTE: UFRR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA) 
10 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 185.000,00 5 unidades em 30 dias e 5 unidades em 45 dias 
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Northern Crius V6 R$ 160.000,00 10 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 155.000,00 10 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 10 unidades em 35 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 10 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

SUDESTE: UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) 
20 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 185.000,00 5 unidades em 30 dias e 15 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 160.000,00 20 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 155.000,00 20 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 20 unidades em 35 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 20 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

SUDESTE: UNIFAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS-MG) 
30 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 180.000,00 
5 unidades em 30 dias 

25 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 155.000,00 30 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 150.000,00 30 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 
10 unidades em 35 dias 

20 unidades em 70 dias 
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Eternity SH300 R$ 135.000,00 30 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

SUDESTE: UNIFESP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO) 
70 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 180.000,00 
5 unidades em 30 dias 

65 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 155.000,00 
35 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

35 unidades para segunda quinzena de julho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 150.000,00 70 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 

10 unidades em 35 dias 

20 unidades em 70 dias 

20 unidades em 105 dias 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 70 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 
SUL: UFPEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-RS) 
60 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 180.000,00 
5 unidades em 30 dias 

55 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 155.000,00 
30 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

30 unidades para segunda quinzena de julho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 150.000,00 60 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 
20 unidades a cada 35 dias até 

totalizar as 60 unidades demandadas 
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Eternity SH300 R$ 135.000,00 60 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

SUL: UFSM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-RS) 
60 respiradores 

 

Fabricante-Modelo Valor Unitário Prazo de Entrega de Produção 

Siriusmed R50 R$ 180.000,00 
5 unidades em 30 dias 

55 unidades em 45 dias 

Northern Crius V6 R$ 155.000,00 
30 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

30 unidades para segunda quinzena de julho/2020 

Chenwei CWH-3010 R$ 150.000,00 60 unidades para segunda quinzena de junho/2020 

Ambulanc t7 R$ 145.000,00 
20 unidades a cada 35 dias até 

totalizar as 60 unidades demandadas 

Eternity SH300 R$ 135.000,00 60 un. para a primeira quinzena de setembro/2020 

 

*Especificações dos modelos e informações dos fabricantes segue pelos links abaixo: 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Ambulanc T7.zip 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Chenwei CWH-3010.zip 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Eternity SH300.zip 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Northern Crius V6.zip 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. Apres e Docs - Siriusmed R50.zip 
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*As diferenças nos valores dos respiradores entre as ofertas das universidades, se alteram por força da alteração da quantidade presente em cada 

oferta - conforme informado no e-mail de solicitação, a contratação será realizado em separado pelas universidades e não conjuntamente. Caso, fosse 

realizado a contratação conjuntamente - para um único Importador Real-Adquirente, observamos que os valores seriam unificados e as despesas 

diluídas. 

 

- Conseguimos colocar um pedido minimo de 10 respiradores junto aos fabricantes. Logo, para atender às seguintes demandas, necessitamos que alguma outra 

universidade com demanda de 10 ou mais respiradores, realize o fechamento de uma operação, para assim termos podermos incluir essas demandas menores 

conjuntamente para os fabricantes: 

 

- UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA): 2 respiradores 

- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO): 1 respirador 

- UNIRIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO): 8 respiradores 

 

*Não realizamos oferta para essas universidades. Pois, só conseguiremos cumprir com a oferta, caso outra universidade feche uma proposta. 

 

- Para fins de contratação, necessitamos que a página 04 da oferta aceita, seja devolvida de modo assinada e carimbada por parte da universidade. Contra 

devolução da oferta assinada, solicitamos para o fabricante a respectiva Invoice/Contrato e daremos prosseguimento nos trâmites de produção, aduaneiros e 

burocráticos envolvidos na operação. 

 

- Aproveitamos e anexamos os documentos e certidões da Belog. 

 

Caso tenha alguma dúvida, me coloco a disposição, inclusive para consultar/questionar os fabricantes acerca dos respiradores ofertados, 

requerendo eventualmente algum documento adicional. 

 

Obrigado. 
 

Celso Segovia 

Chief Commercial Officer Mobile:  +55 51 98123.0104 
 
 

Skype: celso.segovia@belogbrasil.com 
E-Mail: celso.segovia@belogbrasil.com 
WEB: www.belogbrasil.com 
  
Belog Brasil 
Porto Alegre, RS - Brasil 
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On Tue, May 12, 2020 at 3:31 PM 'Alexsandro Souza Burite' via Belog Brasil <belog@belogbrasil.com> wrote: 

Prezados(as), 

Devido à pandemia de covid-19, Universidades Federais e Hospitais Universitários do Brasil se reuniram para uma ação conjunta de compra de materiais 

relacionados ao combate da pandemia.  

Ao todo, são quase 600 itens distintos sendo adquiridos por mais de 50 órgãos públicos de todo o país, incluindo materiais e equipamentos médico-

hospitalares e de laboratório, medicamentos, equipamentos de proteção individual e coletiva, IMPRESSORA 3D, etc.  

Qualquer fornecedor pode participar, bastando enviar sua proposta comercial para o e-mail chamamentocovid19@unifesp.br informando itens, órgãos que 

pretende atender e respectivas quantidades. 

O Edital de Chamamento Público e seus anexos podem ser acessados em:  

https://www.unifesp.br/boletins-anteriores/item/4456-aberto-3-ciclo-de-contratacoes-e-aquisicoes-para-o-enfrentamento-covid19  

Observações: 

1.         As propostas podem ser feitas para um único órgão, bem como para todos os órgãos em simultâneo. Poderá ser ofertada quantidade e prazo de 

entrega diferente do Edital, porém, serão observados os critérios de classificação do Edital. 

2.         A avaliação de propostas ocorrerá a cada 5 dias úteis e o edital permanecerá vigente enquanto o estado de pandemia de covid-19 persistir.  

3.         Cada Universidade irá realizar as suas contratações, de acordo com as melhores propostas obtidas no Chamamento, por meio de dispensa de licitação 

com base na Lei n. 13.979/2020.  

4.         O prazo para pagamento observará o disposto na Lei n. 8666/1993. 

Antecipadamente, agradecemos a participação. 

5. Possíveis dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail chamamentocovid19@unifesp.br  

  

Por fim, destacamos que seus contatos foram extraídos do site do Ministério da Defesa, no link https://www.defesa.gov.br/noticias/67558-ministerio-da-defesa-

reforca-acoes-da-operacao-covid-19  
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Para,  

Alexsandro Burite 

Setor de Licitações da UFRB 

 

  

--  

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. 

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br. 

Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/CAPOWdxL-Sq1pEpN2-

RBcMD2YoKMkWaSEmSoOUyN4ijEUFd%3D95w%40mail.gmail.com. 

 

 

 

--  

Vânia Simões Lopes Fioravanti 
Divisão de Compras- Campus São Paulo 

Universidade Federal de São Paulo 

Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, São Paulo- SP 








