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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM/MG Aviso de 
retificação de licitação.  Processo 156/09, Pregão 42/09. A licitação marcada 
para o dia a 03/11/2009 as 9h foi adiada para o dia 13/11/2009 9h. Motivo 
alteração das especificações do item eletrocardiógrafo. Informações e 
instrumento convocatório: Setor de compras/licitações. Praça Padre João Maciel 
Neiva, 15, centro, Santana da Vargem/MG. Contato (35) 3858-1200 ou pelo 
site: www.santanadavargem.mg.gov.br. Janaina Raquel da Silva – Pregoeira.  

Retificação do edital Pregão-42/09 

Onde se lê 

Eletrocardiógrafo 
Com no mínimo as seguintes especificações : sistema de eletrocardiografia digital 
com 12 derivações, computadorizado,portátil,composto por: carrinho de transporte 
com rodízios, modulo de ECG digital computadorizado, interface digital com 
comunicação para computador, para uso em pacientes adultos e pediátricos, cobo 
pacientes 10 vias, jogo de acessórios (elétroldos, gel, fonte de  alimentação Bv.)                        
sistema de informática composto por: ( C.P.U com  disco rígido de 250 Ghz, 
memória Ram 2GB,  gravadora, leitora de CD/DVD, teclado, mouse óptico, monitor 
de 15 LCD, impressora Compatível)  no- break de 1,2 Kva núcleo isolado para 
proteção do sistema  
 
 
Leia-se.                         
 
 
Eletrocardiógrafo 
Com no mínimo as seguintes especificações:  
Tela de cristal líquido para visualização do traçado de ECG e dos parâmetros de 
ajuste; Captura simultânea de 12 derivações; Registro em 3 canais através de 
impressora térmica matricial de alta resolução; Função de interpretação para auxílio 
no diagnóstico médico; Modo de registro manual e automáticos, selecionável; Ajuste 
automático da linha de base otimizando o posicionamento da impressão; Bateria 
interna recarregável de lítio de alta capacidade; Indicadores de: ligado à rede 
elétrica, funcionamento à bateria e recarregando a bateria; aparelho que permita o 
uso de papel termosensível c/ 80mm de largura tanto em rolo como dobrado; Filtros 
digitais completos contra interferências de rede elétrica e tremor muscular; Teclado 
com membrana simples de operar; Memória interna para armazenamento de até 100 
registros de ECG para posterior impressão e transferência através de rede ethernet; 
Interface de comunicação RS232, interface USB e porta de rede ethernet; Peso 
máximo de 3kg com bateria. Vindo acompanhado de : 1 cabo paciente de 10 vias; 2 
eletrodos tipo clip para braços; 2 eletrodos tipo clip para pernas; 6 eletrodos 
precordiais; 1 bateria recarregável de lítio; 1 cabo de alimentação; 01 rolo de papel; 
1 software, 1 carro para transporte, manual do usuário em português; garantia de no 
mínimo 1 ano.  
  


