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Edital:

Status: Homologado Total Data de Abertura: 09/05/17 14:58

(ID-117457) DESFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e
pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular
sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%; Análise da impedância torácica; Sistema de
autoteste; Memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10); Tecla para aplicação de
choque; Peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; Indicações mínimas em display de cristal líquido (LCD); Indicador
do nível de carga da bateria; Display para monitoração de ECG; Velocidade: 25 mm/s no mínimo;  Medição da
frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Monitoração do ECG via pás adesivas;
Desfibrilação: a) escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda
bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da
energia de forma automática pelas pás, c) tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) descarga interna automática
quando do desligamento do equipamento, e) descarga interna automática se não houver disparo; Bateria do
Desfibrilador: a) tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) mínimo de 140 choques com carga
máxima ou 4 horas de monitoração contínua (ECG); Acompanha: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis
para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas
descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, c) 01 (uma) bolsa ou
maleta para transporte, com alça.
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(ID-117457) DESFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes
adultos e pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e
Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%; Análise
da impedância torácica; Sistema de autoteste; Memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e
eventos (mínimo 10); Tecla para aplicação de choque; Peso (com bateria) de no máximo 04 Kg;
Indicações mínimas em display de cristal líquido (LCD); Indicador do nível de carga da bateria; Display
para monitoração de ECG; Velocidade: 25 mm/s no mínimo;  Medição da frequência cardíaca de 30 a
300 batimentos por minuto, no mínimo; Monitoração do ECG via pás adesivas; Desfibrilação: a) escala
de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica
(retilínea ou exponencial truncada), b) modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e
limitação da energia de forma automática pelas pás, c) tempo de carga máxima: até 12 segundos, d)
descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) descarga interna automática se
não houver disparo; Bateria do Desfibrilador: a) tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04
anos, b) mínimo de 140 choques com carga máxima ou 4 horas de monitoração contínua (ECG);
Acompanha: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de
18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico
com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, c) 01 (uma) bolsa ou maleta para
transporte, com alça.

Descrição Situação

Homologado

Fornecedor Vl. Unitário (R$) Marca STATUS

3 - DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA 5.500,00 CMOS DRAKE VENCEDOR

15/05/2017 09:36:09 Proposta  do Proponente MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA inc lu ída no s is tema.

- Auxilixar -

15/05/2017 09:39:49 Proposta do Proponente EDSON ARAUJO DA SILVA - ME incluída no sistema.- Auxilixar -
15/05/2017 09:42:15 Proposta do Proponente DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS

LTDA incluída no sistema.
- Auxilixar -

15/05/2017 09:45:31 DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA, classificado para o
item 1 no Exame de Conformidade 2

- Auxilixar -

15/05/2017 09:45:59 EDSON ARAUJO DA SILVA - ME, desclassificado para o item 1 no Exame de
Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: EM VIRTUDE DE EXISTIR PROPOSTA DE
MENOR VALOR

- Auxilixar -

15/05/2017 09:46:16 MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA,
desclassificado para o item 1 no Exame de Conformidade 2. Obs do Pregoeiro: EM
VIRTUDE DE EXISTIR PROPOSTA DE MENOR VALOR

- Auxilixar -

15/05/2017 09:46:32 Classificação das Propostas Finalizada.- Auxilixar -
15/05/2017 09:46:59 Declarado Vencedor para o Item 1: Proponente 3.- Auxilixar -
15/05/2017 09:47:10 Classificação final encerrada- Auxilixar -
19/05/2017 11:24:37 Licitação Homologada total.- Proponente -
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