
 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO – GO  

ERRATA 

PREGÃO 065/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018 

 

Por este instrumento retificamos o Processo Administrativo nº 088/2018 PREGÃO PRESENCIAL para 

aquisição de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES, visando suprir demandas do 

Hospital Municipal de São Simão-GO, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme 

Emenda Parlamentar nº 19610011 e Proposta nº 11078.437000/1170-03 do ministério da saúde e Convênio 

Estadual nº 201600005002297 Nº 065/2018, que passa a vigorar com o seguinte texto:  

 

Item 03 

Onde se lê: 

DESFIBRILADOR 

ESPECIFICAÇÕES: 

Portátil e compacto, dotado de alça e suportede pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, 

sincronismo com monitorpara cardioversão, indicação luminosa da onda "R".Teclado de membrana para 

seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas 

e infantis, com seleção automática das escalas de energiade acordo com a pá utilizada (adulto externo, 

adulto/infantil interno e infantil externo).Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada 

após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado agás, para maior 

segurança e confiabilidade.Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação 

do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e 

externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de 

carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC601.2).  Alimentação: Rede elétrica 

de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules. 

Entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias) 

Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás 

externas adultas e 01 manual de instruções. 

Peso: 8,00 a 10,00 Kg. 

 

 

 

Leia-se:  

DESFIBRILADOR 

ESPECIFICAÇÕES: 

Portátil e compacto, dotado de alça e suportede pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, 

sincronismo com monitorpara cardioversão, indicação luminosa da onda "R".Teclado de membrana para 

seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas 

e infantis, com seleção automática das escalas de energiade acordo com a pá utilizada (adulto externo, 

adulto/infantil interno e infantil externo).Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada 

após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado agás, para maior 

segurança e confiabilidade.Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação 

do disparo. Escalas de 01 à 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e escalas 

de 10 à 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da 

carga selecionada (norma IEC601.2).  Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna 

recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules. Entrada para fonte externa de 12 volts para 

uso em ambulâncias) 

Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás 

externas adultas e 01 manual de instruções. 

Peso: 7,00 a 10,00 Kg.  

 



 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO – GO  

Informamos que a sessão de julgamento permanece na mesma data. O Edital com as devidas alterações 

poderá ser solicitado em horário de expediente pelo fone (64) 3553-9500 e e-mail: 

licitacao@saosimao.go.gov.br ou ser retirado no site: www.saosimao.go.gov.br 

 

São Simão-GO, aos 10 dias do mês de dezembro de 2018. 

 

Gracielle Souza Pereira 

Pregoeira Oficial  
 


