
Prefeitura Municipal de Carandaí 
Unidos por uma cidade melhor 

Adm. 2013-2016 

Processo Licitatório nº 121/2014 

Modalidade – Pregão nº 090/2014 

Objeto: Equipamentos hospitalares permanentes destinados à assistência à 

saúde. 

 

Resumo da Decisão às Impugnações interpostas pelas Empresas 

DORMED HOSPITALAR EIRELLI EPP, OMNIMED LTDA, PHILIPS 

MEDICAL SYSTEMS LTDA e LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO 

LTDA em face do Edital de Licitação do Processo nº 121/2014, Pregão 

nº 090/2014 

CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO interposta pela DORMED HOSPITALAR 

EIRELLI EPP dando-lhe PROVIMENTO PARCIAL.  

CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO interposta pela OMNIMED LTDA para 

NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

CONHEÇO a PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO interposta pela PHILIPS 

MEDICAL SYSTEMS LTDA dando-lhe PROVIMENTO PARCIAL. 

NÃO CONHEÇO a SEGUNDA IMPUGNAÇÃO interposta pela PHILIPS 

MEDICAL SYSTEMS LTDA, em virtude de sua intempestividade.  

CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO interposta pela LABOR MED 

APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA dando-lhe PROVIMENTO PARCIAL. 

 

As alterações oriundas dos PROVIMENTOS PARCIAIS foram as 

seguintes:  

a) O Item 07 - cardioversor bi-fásico com marca passo e SPO2, 

passa a ter a seguinte redação:  

CARDIOVERSOR BI-FASICO COM MARCA PASSO e SPO2 
I – Especificações Técnica Mínimas 

 
1) Compacto em gabinete único, isolado eletricamente contra alta tensão, de 

material sintético de alta resistência com suporte para as pás adulto e 
pediátricas no próprio gabinete e alça para transporte incorporada; 

2) DESFIBRILADOR COM MONITOR DE ECG, REGISTRADOR, MARCA PASSO 

EXTERNO TRANSTORÁCICO , DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO e 
OXIMETRIA   no mesmo aparelho para uso pediátrico e adulto; 

3) Monitor tela de no mínimo 6,5 polegadas em cristal líquido colorido para melhor 
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visualização; 

4) Velocidade para o traçado de curva no mínimo em 25 mm/s; 
5) Velocidade para impressora de 25 mm/s; 
6) O circuito do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga 

do desfibrilador; 
7) Apresentação numérica da freqüência cardíaca na tela do monitor; 
8) Desfibrilador com tecnologia de onda bifásica, retilínea ou exponencial truncada, 

modo de sincronismo para cardioversão, desfibrilação externa através das pás e 
dos eletrodos do marca-passo externo não invasivo; 

9) Capacidade de carga de 01 a 360 joules, no mínimo; 
10) Conexão única para pás externas e pás adesivas de marcapasso e DEA; 
11) Seleção de energia, carga e disparo nas pás; 

12) Tempo de carga até 200 joules menor que 5 segundos; 
13) Funcionamento de forma simplificada passos 1-2-3, com instruções de 

operação no painel ou monitor, descarga manual e automática se não for 
descarregado pelo operador, a descarga do desfibrilador requer ativação 
simultânea de dois controles um em cada pá para evitar o risco de choque 

acidental; 
14) Indicação clara das fazes: Carregando, pronto, descarregando; 
15) ECG com traçado contínuo, aquisição dos sinais cardíacos por intermédio das 

pás de desfibrilação tanto no modo monitor quanto no modo desfibrilação 
manual, das pás adesivas e cabo de paciente de 05 vias; 

16) Derivações- DI-DII-DIII-AVL- AVF-AVR E PRECORDIAL; 
17) Reconhecimento de pulsos de marca-passo; 
18) Alarmes no mínimo para: Eletrodo solto, fibrilação, taquicardia e bradicardia; 

19) Registrador térmico integrado para registro manual e automático do ECG do 
paciente com: data, hora, nível de energia selecionada e liberada na 

desfibrilação, largura do papel de no mínimo 48 mm, capacidade de impressão 
com ou sem linhas de grade; 

20) Derivação, amplitude de ECG e corrente de marca-passo; 

21) Proteção contra descarga do desfibrilador; 
22) Marca-passo externo transcutâneo, modo de operação demanda e fixo, 

largura de pulso mínimo de 20 milissegundos, frequência na faixa mínima de 40 

a 170 BPM, corrente na faixa mínima de 10 a 180 miliamperes; 
23) Bateria recarregável acoplada ao equipamento (sem a necessidade de módulo), 

com carregador interno ao equipamento. Tempo de carga mínima da bateria de 
02hs. Alarme para baixa carga da bateria mesmo com o equipamento desligado; 

24) O sistema de baterias deve ter a capacidade de no mínimo 90 descargas em 

carga máxima, 02 horas de monitoração simples ou 01 hora com marca-passo; 
25) Alimentação 110/220V. automática 50/60HZ. 

Acompanhado de: 

01(um) par de pás pediátricas e adultas no mesmo conjunto com botão de disparo 
nas pás; 

01(um) Cabos pacientes de 5 vias; 
01(um) par de eletrodo para marcapasso externo e desfibrilação – adulto e 01(um) 
par de eletrodo para marcapasso externo e desfibrilação – pediátrico . 

01(um) sensor de SPO2 Adulto. 
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Tosos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento 

II - Normatização:  
Certificado de Conformidade com a NBR IEC 60601-1; IEC 60601-2-4; 
Certificado de Registro no Ministério da Saúde; 

Certificado de boas práticas de fabricação (BPF); 
Grau de proteção contra entrada prejudicial de sólidos e nociva de água: Pelo 
menos IP24. 

III - Informações adicionais: 
1. Deverá ser apresentado o catálogo original do equipamento para comprovação do 

atendimento às exigências do edital relativas às especificações técnicas; 
2. Manual de operação (poderá ser apresentado em forma digital); 
3. Deverá ser apresentada amostra do produto cotado, quando solicitado pela 

comissão julgadora; 
4. Termo de garantia: Declaração de garantia total, incluindo peças, mão de obra e 

transporte dos equipamentos e/ou componentes caso seja necessário, de no 
mínimo 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, no 
Estabelecimento Assistencial de Saúde; 

5. Todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do 
equipamento; 

6. Assistência técnica para manutenção, com sede em Minas Gerais; 

7. Apresentar certificado de registro da empresa responsável pela manutenção no 
CREA/MG; 

8. Apresentar certificado de registro do responsável técnico pela empresa de 
manutenção. 

IV - Considerações finais 

Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. As 
empresas licitantes deverão descrever seus equipamentos devendo estar contidos 

nestas especificações todos os dados técnicos. O(s) item(ns) não informado(s) 
será(ão) considerado(s) como não atendido(s).  

 

b) Fica excluído o Item 03 – ultrassom diagnóstico do Termo de 

Referência do Edital do Pregão nº 090/2014; e  

c) fica excluído o 10 – intensificador de imagens do Termo de 

Referência do Edital do Pregão nº 090/2014. 

 

Ademais das alterações promovidas, prossegui-se o certame, 

mantendo a abertura da sessão pública para o dia 06 de agosto de 2014 às 

10h00min 

 

Carandaí, 06 de agosto de 2014. 
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Sebastião Nivaldo de Carvalho 

Pregoeiro 

 


