
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119 de 2020, REFERENTES AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 – SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 

Processo nº: Bee 13373 

Objeto:  Aquisição dos eletrocardiógrafos para ampliação do atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde em exames de eletrocardiograma, conforme condições e especificações estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos 

Prazo: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata. 

 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME – CNPJ – 84.972.926/0001-39

Item Quant. Descrição Marca
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 

(R$) 

01 
90 un. 

ELETROCARDIOGRAFO – aparelho 
com aquisição simultânea de 12 
derivações, modelo portátil; funções ajuste 
de sensibilidade 5,10,20mm; impressão 
em registro de 12 canais no próprio 
equipamento no formato A4; impressora 
térmica integrada ao equipamento; 
velocidade de registro de 12,5,25, 
50mm/s. Detecta eletrodo solto e pulso de 
marca-passo. Tela de LCD; Laudo 
interpretativo; Teclado de membrana alfa 
numérico para acesso rápido das funções e 
entrada de informações do paciente; 
proteção contra descarga de desfibrilador; 
comunicação com computador. Bateria 
interna recarregável com autonomia para 
100 exames; voltagem 110/220v. 
Acessórios: cabo de alimentação; 02 
Cabos paciente 10 vias com plug tipo clip. 
• 04 eletrodos tipo clip para membros. • 06
eletrodos de sucção pré-cordiais não 
descartáveis, autoclavaveis Deverá conter: 
1) etiqueta de especificação técnica, com

Bionet/

Cardio 

Care  

2000 

5.404,33 486.389,70
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as informações obrigatórias sobre 
fabricante, marca registrada, modelo do 
aparelho, número de série, faixa de 
frequência, amperagem, corrente de 
voltagem aceita; 2) painel de controle e 
apêndices, tais como os cabos-eletrodos e 
seus locais de conexão, devidamente 
identificados. Em casos de simbolização 
dos controles e cabos, a legenda deverá 
estar aplicada em local de fácil 
visualização. Os cabos-eletrodos deverão 
ter impressa, em seus extremos, a 
polarização, positiva ou negativa. É 
desejável que o painel contenha um 
esquema didático de posicionamento dos 
cabos-eletrodos no tórax do paciente; 
3) manual do operador com instruções
adequadas para a instalação e manutenção, 
além de orientações para a obtenção de 
um resultado acurado e seguro. O manual 
deverá informar também sobre todas as 
funções e aplicações do aparelho, 
significado de quaisquer sinais e símbolos 
impressos, especificações técnicas, 
detalhamento do modelo e cuidados 
especiais, como relativos à exposição a 
material inflamável, uso sob interferência 
eletromagnética e sob situações de 
sobrecarga elétrica. Além destes, 
apresentar o registro na Anvisa e garantia 
de 12 meses contra quaisquer defeitos de 
fabricação. 

Total: R$    486.389,70 (Quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e 
setenta centavos) 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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