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1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº 24/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 
Objeto: “Aquisição de equipamento “monitor multiparamétrico” para a unidade de Saúde 

do Município, para realizar triagem e monitoramento de emergências de paciente suspeitos e 
confirmados com Coronavírus – COVID-19. 

 
Considerando impugnação ao Edital do Pregão 24/2020 quanto às especificações do item; 

 
 Decide alterar descrição do item 01 do processo licitatório em epígrafe, conforme segue: 
 
 

ALTERAR o item 01: 
 
Onde sê lê: 

Item Quant. Unid. DESCRIÇÃO 

01 04 Unid. 

Monitor Multiparamétrico com os parâmetros ECG / RESPIRAÇÃO / TEMP – 2 
canais/ Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / Capnografia (ETCO2) Mainstream, 
recurso de Software para Análise de Arritmia e Segmento ST, deve analisar as 
seguintes arritmias (Assistolia, Fibrilação, Ventricular/Taquicardia Ventricular, 
Bigeminismo, etc.), cálculo de uso de medicamentos / drogas, armazenamento 
de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas, para uso 
em paciente adulto, pediátrico e neonatos. O monitor deverá apresentar vídeo 
interno de cristal líquido sensível ao toque de no mínimo 12 (doze) ± 0,1 
polegadas, resolução de 800 x 600 pixels, não devendo possuir monitor de 
vídeo separado, com botão rotacional e confirmação. Apresentar no mínimo 5 
(cinco) modos de visualização de tela, sendo obrigatória uma tela com fontes 
grandes, uma de OxyCRG (OxyCardioRespirograma), uma com ECG de 7 (sete) 
derivações e uma de minitendências. O monitor deverá ter a funcionalidade de 
alteração da cor dos traçados. O monitor tem que apresentar os gráficos e 
tabelas das tendências dos parâmetros de no mínimo 150 horas. Visualização 
de no mínimo 6 (seis) formas de ondas simultâneas, possuir a visualização leito 
a leito dentro do monitor. Deve ter capacidade de ampliação para demais 
parâmetros como: PI (PI - IBP) – 2 canais / Capnografia (ETCO2) Sidestream / 
Débito Cardíaco Invasivo (C.O.), Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) e Análise 
de Gases Anestésicos (AG), Índice de Nível de Consciência, esses parâmetros 
não podem ser adicionados através de rack extensor. O equipamento deve ter 
ECG de 7 derivações; detecção de QRS. Frequência cardíaca de 20 a 300 bpm, 
exatidão de: +/- 1%, proteção para descarga de desfibrilador e R.F. RESPIRAÇÃO 
– Intervalo de medição pacientes adulto de 0 a 120 (rpm), intervalo de medição 
pacientes pediátricos de 0 a 150 (rpm). OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): Indicação 
numérica dos valores de saturação e pulso. Apresentação da onda de 
pletismografia. Faixa de Saturação de 1 a 100%, apresentar o índice de perfusão 
(Pi). PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) – Indicação numérica das Pressões 
Sistólicas, Média e Diastólica, intervalo de medição pacientes adulto de 10 a 
270 mmHg, intervalo de medição pacientes pediátricos de 10 a 220 mmHg, 
intervalo de medição pacientes neonatos de 10 a 135 mmHg, erro médio 
máximo de +/ 5 mmHg. Medição automática com programação de intervalo de 
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01 a 180 minutos ou Medição manual por tecla dedicada. O monitor deve ter 
sistema de excesso de pressão para os três tipos de pacientes solicitados.  
TEMPERATURA (TEMP) - medição continua de temperatura. Faixa de medição 
de temperatura: 4 a 48 ºc. CAPNOGRAFIA (ETCO2): Capnografia pelo método 
Mainstream com a possibilidade de mudança para Sidestream com apenas a 
troca de acessórios. Deve diferenciar os pacientes adultos, pediátricos e 
neonatos no software do monitor. A Bateria deve ter duração de 120 (Cento e 
Vinte) minutos com possibilidade de bateria para 240 (Duzentos e quarenta 
minutos). O Monitor tem que estar preparado para funcionar com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) ou via cabo. Ter saída HL7 e porta USB para 
gravação dos dados. Deve ter a opção de gravador, caso haja a necessidade de 
atualização futura. Deve possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração de 
líquidos. Alimentação elétrica: 110/220V (bivolt) – 50q60Hz. Peso máximo: 4 
Kg, garantia de 12 (dose) meses.  
Deverão acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 

• Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

• Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – Adulto / Pediátrico; 

• Um (01) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para 
conexão entre o monitor e o manguito); 

• Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 – 35 cm); 

• Um (01) sensor de temperatura reutilizável para pele. 

• Um (01) kit de Capnografia Mainstream (Sensor e Adaptador de Vias 
Aéreas); 

• Um (01) Kit de Eletrodos descartáveis adulto (mínimo de 8 Eletrodos); 

• Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica; 

• Um (01) cabo terra; 

• Um (01) manual do usuário em língua Portuguesa. 

 

Leia-se: 
 

Item Quant. Unid. DESCRIÇÃO 

01 04 Unid. 

Monitor Multiparamétrico com os parâmetros ECG / RESPIRAÇÃO / TEMP – 2 
canais/ Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / recurso de Software para Análise de 
Arritmia e Segmento ST, deve analisar as seguintes arritmias (Assistolia, 
Fibrilação, Ventricular/Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, etc.), cálculo de 
uso de medicamentos / drogas, armazenamento de informações do paciente e 
gerenciamento de admissões e altas, para uso em paciente adulto, pediátrico 
e neonatos. O monitor deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido 
sensível ao toque de no mínimo 12 (doze) ± 0,1 polegadas, resolução de 800 x 
600 pixels, não devendo possuir monitor de vídeo separado, com botão 
rotacional e confirmação ou tela touch screen. Apresentar no mínimo 5 (cinco) 
modos de visualização de tela, sendo obrigatória uma tela com fontes grandes, 
uma de OxyCRG (OxyCardioRespirograma), uma com ECG de 7 (sete) 
derivações e uma de mini tendências. O monitor deverá ter a funcionalidade 
de alteração da cor dos traçados. O monitor tem que apresentar os gráficos e 
tabelas das tendências dos parâmetros de no mínimo 150 horas. Visualização 
de no mínimo 6 (seis) formas de ondas simultâneas, possuir a visualização leito 
a leito dentro do monitor. Deve ter capacidade de ampliação para demais 
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parâmetros como: PI (PI - IBP) – 2 canais / Débito Cardíaco Invasivo (C.O.), 
Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) e Análise de Gases Anestésicos (AG), Índice 
de Nível de Consciência, esses parâmetros não podem ser adicionados através 
de rack extensor. O equipamento deve ter ECG de 7 derivações; detecção de 
QRS. Frequência cardíaca de 20 a 300 bpm, exatidão de: +/- 1%, proteção para 
descarga de desfibrilador e R.F. RESPIRAÇÃO – Intervalo de medição pacientes 
adulto de 0 a 120 (rpm), intervalo de medição pacientes pediátricos de 0 a 150 
(rpm). OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): Indicação numérica dos valores de 
saturação e pulso. Apresentação da onda de pletismografia. Faixa de Saturação 
de 1 a 100%, apresentar o índice de perfusão (Pi). PRESSÃO ARTERIAL NÃO 
INVASIVA (PNI) – Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e 
Diastólica, intervalo de medição pacientes adulto de 10 a 270 mmHg, intervalo 
de medição pacientes pediátricos de 10 a 220 mmHg, intervalo de medição 
pacientes neonatos de 10 a 135 mmHg, erro médio máximo de +/ 5 mmHg. 
Medição automática com programação de intervalo de 01 a 180 minutos ou 
Medição manual por tecla dedicada. O monitor deve ter sistema de excesso de 
pressão para os três tipos de pacientes solicitados.  TEMPERATURA (TEMP) - 
medição continua de temperatura. Faixa de medição de temperatura: 4 a 48 
ºc. Deve diferenciar os pacientes adultos, pediátricos e neonatos no software 
do monitor. A Bateria deve ter duração de 120 (Cento e Vinte) minutos com 
possibilidade de bateria para 240 (Duzentos e quarenta minutos). O Monitor 
tem que estar preparado para funcionar com Central de Monitorização sem fio 
(wireless) ou via cabo. Ter saída HL7 e porta USB para gravação dos dados. Deve 
ter a opção de gravador, caso haja a necessidade de atualização futura. Deve 
possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração de líquidos. Alimentação 
elétrica: 110/220V (bivolt) – 50q60Hz. Peso máximo: 4 Kg, garantia de 12 (dose) 
meses. 
Acompanham o equipamento os seguintes acessórios: 

• Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

• Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – Adulto / Pediátrico; 

• Um (01) mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão 
entre o monitor e o manguito); 

• Um (01) manguito para uso em paciente adulto (23 – 35 cm); 

• Um (01) sensor de temperatura reutilizável para pele. 

• Um (01) Kit de Eletrodos descartáveis adulto (mínimo de 8 Eletrodos); 

• Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica; 

• Um (01) cabo terra; 

• Um (01) manual do usuário em língua Portuguesa. 

 
Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do 

recebimento da proposta, e data de início de disputa de preços, conforme transcreve-se abaixo 
e que passa a vigorar: 

 
Recebimento das Propostas: das 0h do dia 03/09/2020 até as 08h45min do dia 

18/09/2019;  
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h do dia 18/09/2020 no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe 
permanecem inalteradas e em vigor.  

 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site 

www.campoalegre.sc.gov.br  e no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br . 
 
 
Campo Alegre, 2 de setembro de 2020. 
 
 

CAROLINA DA COSTA TELMA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

http://www.campoalegre.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.campoalegre.sc.gov.br/

