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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 020/2019, cujo 

objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL 

HOSPITALAR PERMANENTE E DE RESGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 

ABASTECIMENTO DO CISSUL PELO PERÍODO DE 12 MESES. A Administração Pública, 

atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações 

necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL: 

Cláusula 01 - Onde se lê: 

30 06 UN 

CÓD:00003085 - CARDIOVERSOR   

 Cardioversor composto de um conjunto configurável: desfibrilador 
bifásico e monitor, destinado à desfibrilação e monitorização dos 
sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 
Deve possuir sistema de navegação intuitivo por toque na tela. Tela 
de LCD de no mínimo 7” polegadas colorido. Deve possuir sinalização 
dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto 
nas pás. Possibilidade de revisão de eventos na tela e por impressão.  
Como monitor deve possuir os seguintes parâmetros: Oximetria de 
Pulso tecnologia Nellcor ou Massimo, pressão não invasiva e 
impressora. 
DESFIBRILADOR BIFÁSICO: Intensidade de energia manual de no 
mínimo 1 a 200J., pás multifuncionais adesivas pediátricas, pás externas 
pediátricas e pás intracavitárias. 
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: Modo fixo e demanda. 
DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO: Energia 
entregue no modo DEA - Padrão: 200J => adulto ou 50J => pediátrico. 
Escalonável: 100, 150, 200J. O usuário é orientado através de 
mensagens de texto, figuras e áudio. 
Deve ser emborrachado, possuir proteção interna proporcionando 
maior resistência. Possuir botão para comando de carga e choque, As 
pás devem fazer a leitura do ECG e qualidade da impedância. 
Armazenar eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada 
na tela. Disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem 
últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas em eventos 
específicos. DEA (Desfibrilação Externa semi Automática), Marca-
passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. 
Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando 
para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, 
sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão 
temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. 
Alimentação Entrada AC 90-264V e Fonte DC Externa 12-15V. IP33C. 
Deve possui teste de funcionalidade com impressão. 
Conectores: 
 Entrada para fonte externa  
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Conector Ethernet/USB 
Mini conector USB para atualização de firmware 
Conector para equalização de potencial 
Acessórios: 
01 cabos de paciente com no mínimo 3 vias, completo; 
01 pares de eletrodos Multinações (ECG, Choque e Marca-passo) 
descartáveis, sendo 
01 (um) cabo para Cardioversor/ pás descartáveis 
01 (um) Sensor de Spo2 Adulto com extensor; 
01(um) Conjunto de PNI completo 
01 (um) rolos de papel termo sensível para o registrador. 
Garantia mínima de 1 ano 

 

 

Leia-se:  

  

CÓD:00003085 - CARDIOVERSOR   

 Cardioversor composto de um conjunto configurável: desfibrilador 
bifásico e monitor, destinado à desfibrilação e monitorização dos 
sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 
Deve possuir sistema de navegação intuitivo por toque na tela. Tela 
de LCD de no mínimo 7” polegadas colorido. Deve possuir sinalização 
dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto 
nas pás. Possibilidade de revisão de eventos na tela e por impressão.  
Como monitor deve possuir os seguintes parâmetros: Oximetria de 
Pulso, o equipamento deverá utilizar tecnologias de medição de 
oximetria, pressão não invasiva e impressora. 
DESFIBRILADOR BIFÁSICO: Intensidade de energia manual de no 
mínimo 1 a 200J., pás multifuncionais adesivas pediátricas, pás externas 
pediátricas e pás intracavitárias. 
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: Modo fixo e demanda. 
DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO: Energia 
entregue no modo DEA - Padrão: 200J => adulto ou 50J => pediátrico. 
Escalonável: 100, 150, 200J. O usuário é orientado através de 
mensagens de texto, figuras e áudio. 
Deve ser emborrachado, possuir proteção interna proporcionando 
maior resistência. Possuir botão para comando de carga e choque, As 
pás devem fazer a leitura do ECG e qualidade da impedância. 
Armazenar eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada 
na tela. Disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem 
últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas em eventos 
específicos. DEA (Desfibrilação Externa semi Automática), Marca-
passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. 
Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando 
para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, 
sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão 
temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. 
Alimentação Entrada AC 90-264V e Fonte DC Externa 12-15V. IP33C. 
Deve possui teste de funcionalidade com impressão. 
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Conectores: 
 Entrada para fonte externa  
Conector para atualização de firmware 
Mini conector USB para atualização de firmware 
Conector para equalização de potencial 
Acessórios: 
01 cabos de paciente com no mínimo 3 vias, completo; 
01 pares de eletrodos Multinações (ECG, Choque e Marca-passo) 
descartáveis, sendo 
01 (um) cabo para Cardioversor/ pás descartáveis 
01 (um) Sensor de Spo2 Adulto com extensor; 
01(um) Conjunto de PNI completo 
01 (um) rolos de papel termo sensível para o registrador. 
Garantia mínima de 1 ano 

 
Cláusula 02 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. 

 
 

Varginha, 13 de setembro de 2019. 
 

 

Sarah Castro de Oliveira Morales 
Pregoeira Oficial do 

CISSUL 


