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RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N. º 012/2022 
 
1. DA LICITAÇÃO 
1.1. O Município de Lambari, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.877.200/0001-20, através do Pregoeiro nomeado pela 
Portaria nº 004/2022, resolve RETIFICAR o edital do certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob 
o nº 012/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICA E PRONTO ATENDIMENTO 
MUNICIPAL, nos termos abaixo especificados: 
 
2. DA RETIFICAÇÃO 
2.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração: 
DA ALTERAÇÃO DO EDITAL: 
 
.  
– Alteração do descritivo do Anexo I - Proposta 
 
ONDE SE LÊ: 

ELETROCARDIOGRAFO  ECG 12 canais, eletrodos cardiológicos com gel sólido, adesivo e condutivo. 

Dados técnicos: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de 
um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas 
uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-
benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; 
Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, 
permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite 
visualizar /arquivar/imprimir em papel comum/e-mail; Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 
110V e 220V; 
Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 
10 vias; 06 eletrodos precordiais;  04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível; 01 Manual 
de operação em Português; 01 Software para computador (CD). 
 
 
LEIA-SE: 
 
ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 canais, eletrodos cardiológicos com gel sólido, adesivo e condutivo.  
 
Dados técnicos: Impressão em formato A4 através de software dedicado com pc permite fácil visualização; Função 
cópia permite várias impressões dos últimos 100 exames; Baixo custo de impressão – Função grade; Fácil operação; 
Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; 
Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais; Impressora térmica 
de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de no mínimo 80mm de largura ; Software permite 
visualizar /arquivar/imprimir em papel comum/e- mail; Alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 
110V e 220V;  
Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 
10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível; 01 Manual 
de operação em Português; 01 Software para computador (CD). 
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Fica alterada a data do certame que estava marcada para o dia 09/02/2022 as 9:00 para o dia 17/02/2022 as 
15:30.                                      
 

Lambari/MG, 03 de Fevereiro de 2022. 
 

FELIPE DA SILVA AMARAL 
Pregoeiro 
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