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RETIFICAÇÃO Nº 002 AO EDITAL DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E PROCESSO Nº 069/2018. 

A Gerência Corporativa Administrativa da Associação Saúde da Família torna público a 

presente Retificação ao Edital da Seleção de Fornecedores, modalidade Pregão Presencial 

nº 003/2018 e Processo nº 069/2018, em razão da alteração da descrição dos itens 6 e 

23 das tabelas nos itens 10.1 DOS VALORES MÁXIMOS, no ANEXO I - MEMORIAL 

DESCRITIVO e ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do Edital, conforme 

a seguir: 

 

- ITEM 6 

ONDE SE LÊ: 

6 50 

Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa, 

alimentação de energia 127 ou bivolt. Freq do transdutor: 

entre 2,0 e 2,25 mhz. Saída para fone de ouvido (8 ohms) e 

para gravador. Controle de liga-volume e de tonalidade. 

Inserir número da ANVISA. 

 

LEIA-SE 

6 50 

Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa, com tela 

digital, alimentação de energia 127 ou bivolt. Freq do 

transdutor: entre 2,0 e 2,25 mhz. Saída para fone de ouvido 

(8 ohms) e para gravador. Controle de liga-volume e de 

tonalidade. Inserir número da ANVISA. 

 

- ITEM 23 

ONDE SE LÊ: 

23 8 

Desfibrilador DEA para uso em situações de emergências 

cardíacas, automático (50 J, 150 J, 200 J). O equipamento 

deve ser leve e portátil não ultrapassando 2kg, incluindo a 

bateria. Deve ser resistente à quedas, vibrações, resistente à 

água e poeira, atendendo a norma IP55. Bateria não 

recarregável de lítio, com capacidade mín. de 30 choques, 

com interface para auxílio do socorrista, comando em 

português. O mesmo deverá acompanhar 02 pares pás com 

bateria de lítium  adulto e 02 pares de pás com bateria de 

lítium infantil. apresentar registro da ANVISA. 

 

LEIA-SE 

23 8 

Desfibrilador DEA para uso em situações de emergências 

cardíacas, automático (50 J, 150 J, 200 J). O equipamento 

deve ser leve e portátil não ultrapassando 2kg, incluindo a 

bateria. Deve ser resistente à quedas, vibrações, resistente à 

água e poeira, atendendo a norma IP55. Com bateria de de 

lítio , com capacidade mín. de 30 choques, com interface para 

auxílio do socorrista, comando em português. O mesmo 

deverá acompanhar 02 pares pás adulto e 02 pares de 

pás infantil. apresentar registro da ANVISA. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do referido processo. 

 

_____________________________________ 

Maria Isabel Ribeiro de Campos                    

Gerente Corporativa Administrativa 

Associação Saúde da Família 


