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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 009/2020 

DISPENSA NO  002/2020 

 

 

RATIFICO E HOMOLOGO o resultado do julgamento alusivo ao PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO NO 009/2020, DISPENSA NO  002/2020, cujo objeto é a aquisição de 

eletrocardiograma digital para atender ao Centro de Saúde de Urgência e 

Emergência, conforme justificativa da Comissão Permanente de Licitações do 

Município, AUTORIZANDO a contratação da empresa CIRURGICA NORTE BRASIL 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ 18.929.297/0001–30, no valor 

total de R$ 6.890,00(seis mil oitocentos e noventa reais), conforme valores 

unitários abaixo indicados: 

 

Item Unid. Qtde Descrição do Material/Serviço Unit. 
Valor 
Total 

Marca 

1 Und. 1 

ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, Características 
do e
– —maior ou igual a 

–maior ou igual a 

conversor A/D — –
 dinâmica –

digitaisno mínimo com correção automática da 
variação de linha de base, atenuação do ruído 
muscular e atenuação da interferência de 60 

 contra descarga de 

IEC 60601- -1- -
2-

dados do equipamento diretamente da porta USB , 
devidamente homologado pelo Núcleo Telessaúde 
MTdo Hospital Universitário Júlio Mullerpara 
utilização nos sistemas já desenvolvidos. 
.Acessóriosmínimos que devem ser fornecidoscom 
cada unidade de eletrocardiógrafo: 01(um) 
conjuntode eletrodos periféricos dotipo CLIP, com 
quatro eletrodos. 01 (um) conjuntode eletrodos 
precordiais dotipo PERA, com seis eletrodos. 01 
(um) cabo de paciente de 12 derivações 
simultâneas, com 10vias. 01 (uma) mídia contendo o 
softwarede ECG 01 (um) cabo USB para conexão ao 
computador. Obrigações do Fornecedor:1)Manuais e 
informações técnicas: os fornecedores deverão 
apresentar no momento da licitação manuais, 
folhetos impressos do fabricante ou declarações do 
departamento técnico do fabricante assinado  por  
engenheiro  com  CREA,  que  comprovem  todas  
característicassolicitadas  no  edital. Caso não seja 
apresentado nenhuma informação sobre uma 
determinada característica solicitada será 
considerado que o equipamento não atende a 
solicitação. As exigências técnicas,constantes  do 
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edital, deverãoestar destacadas e correlacionadas 
na documentação técnica apresentada pelo 
licitante.2) Garantia e manutenção: A garantia do 
equipamento e seus acessórios devem ser de no 
mínimo 36meses, a partir da data de instalação, e 
devem estar cobertos neste período de garantia 
todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, 
pneumáticas e elétricas. 3) O fornecedor deve ser 
assistência técnica ou serviço autorizado do 
fabricante do equipamento, devendo apresentar 
declaração assinada pelo fabricante, no momento da 
licitação.4)  Deverão  ser  fornecidosos  seguintes  
Manuais  no  formato  impresso  e  digital:  o  Manual  
de operação: Conjunto de instruções, em língua 
portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o 
usuário  de  equipamento  médico-hospitalar  emseu  
uso  correto  e  seguro;  O  Manual  de  serviço: 
Conjunto  de  informações  técnicas  necessárias  e  
suficientes  para  a  prestação  de  serviços  de 
manutenção de equipamento médico-hospitalar, 
incluindopara cada eletro fornecido: 4.1)Esquemas 
eletrônicos, mecânicos e pneumáticos. 4.2) 
Procedimentos de manutenção preventiva e 
corretiva. 4.3) Procedimentos de calibração. 4.4)  
Relação  das  ferramentas  e  equipamentos  
necessários  para  manutenção  e  para calibração. 
4.5)Lista  de  partes  e  peças  de  reposição  com  
os  respectivos  códigos  de  identificação  e valores 
(limitar a partes e peças específicas do fabricante). 
5)  O  fornecedor  deve  ser responsável  por vícios  
ou defeitos  de  fabricação,  bem  como  desgastes 
anormais doequipamento, suas partes e acessórios, 
obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os 
elementos defeituosos, sem ônus à instituição. 6) O  
equipamento  deve  possuir  registro válido  na  
ANVISA  de  acordo  com  as  normas  técnicas em 
vigor. 
 

VALOR TOTAL 6.890,00 

 

Intime-se a empresa CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ 18.929.297/0001–30. 
 

 

Olhos D’Água/MG, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

Rone Douglas Dias. 

Prefeito Municipal.   

 

 

 


