EDITAL DE PREGÃO 038/2016
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E
DATA DE ABERTURA
NESTOR TISSOT, Prefeito Municipal de Gramado(RS), no uso legal de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e demais alterações, através do
Departamento Municipal de Licitações e Contratos, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que o Edital supra citado sofreu alterações no seu anexo 02, passando a vigorar
com a seguinte redação:
Edital de Pregão nº 038/2016
Anexo 02
Descrição e Características Minimas do Produto
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Descrição
Autoclave horizontal, totalmente automática, microprocessada, 08 ciclos de
esterilização (sendo 5 com secagem), ciclo extra somente de secagem, 10 níveis de
alarme, painel digital com visor alfanumérico, 02 bandejas removíveis, duplo estágio
de fechamento com trava de segurança com guarnição de silicone para vedação,
válvula de segurança para sobrepressão, válvula de segurança para
sobretemperatura, transdutor de pressão digital, termostato de segurança.
Capacidade de 54 litros.
Desfibrilador externo automático, operação apenas com um botão, inteligência
artificial, diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não o uso de
choque , impedindo o uso acidental. Mínimo de 200 choques (200 joules, carga plena,
bateria em ótimas condições) ,orientação por voz e por indicadores luminosos,
utilização horizontal ou vertical, gravação de eventos para posterior análise, conexão
em PC via USB, choque bifásico, auto-diagnóstico de funções e bateria, softwear de
conexão, download e gerenciamento de dados via PC, acesso fácil às pás para uso e
reposição, adequado para atendimento adulto e infantil.
Aparelho de Datashow com luminosidade de 2.800, definição da imagem em HD,
tecnologia 3LCD, tamanho aproximado da imagem 300", relação de aspecto
suportada 4:3, resolução máxima da imagem 1024 x 768 Pixels, funções e recursos
Compatível com HDTV, alto falante embutido, controle Remoto, conexões vídeo
componente (RGB) HDMI, contraste de 2500.
Detector fetal sonar para batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa.
Notebook, com processador com 2 núcleos, ciclo de processamento
de no mínimo 1,9GHZ, série iCORE; Cache de 3 MB;
- Rede 10/100 Mbps;
- 2 (duas) portas USB 3.0 e 1 (uma) USB 2.0;
- 1 (um) conector HDMI;
- Áudio de alta definição stereo;
- Microfone integrado;
- Leitor de cartão no mínimo 8 em 1;
- Interface Wireless, interna ao equipamento
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suportando os padrões 802.11 b/g/n;
- Bluetooth 4.0 interno ao equipamento;
- Memória RAM instalada de 4 Gb DDR3 1600Mhz.
Expansível a 8Gb no mínimo.
- Unidade de Armazenamento: 01 (uma) unidade de
disco rígido HD de 500 GB com 5400 rpm; 13. Unidade
óptica interna de DVD-RW;
- Acessórios: Bateria de 4 células 40 WHr; Webcam de
1.0 MP
- Tela Plana, LED, tecnologia Widescreen, tamanho
mínimo 14", resolução de 1366 x 768
- Teclado Português do Brasil, ABNT;
- Touchpad multitoque;
- Interface de Video;
- Placa de Vídeo integrada ao processador. 20.
Interface de Rede
- Conector RJ-45.
Oftalmoscópio Coaxial 28 Lentes 6 Aberturas, Halogênio lâmpada HPX™ fornece luz
para a cor do tecido verdadeiro e desempenho de longa duração;
-Ótica coaxiais;
-Detectar abrasões da córnea com filtro azul cobalto;
-Filtro polarizador;
-Ópticas seladas;
-18 combinações originais de abertura/filtro;
-Filtro isento de vermelho;
-28 lentes de focagem com um intervalo de -25 a +40 dioptrias;
- Controlereostato;
- Disco de seleção da abertura;
- Dois filtros: Filtro Red-Free, ou polarizante para ser usado em conjunto com
UN qualquer abertura.
Monitor fetal, equipado com transdutores de ultrassom, ultrassom com doppler
pulsado com processo de autocorrelação, grande display para fácil leitura, controles
de volume independente, marcador de eventos fetais, algoritmo de detecção de
movimentação fetal, com frequência de repetição de pulso de 2kHz, faixa de
frequência cardíaca de 30 a 240 BPM, registrador gráfico, resolução 1 BPM, peso
UN aproximado do equipamento de 3,5kg.

Fica a reunião da Comissão de Licitações com a finalidade de receber propostas
em atendimento ao item 01 deste Edital, cujo processo e julgamento serão realizados de
acordo com os procedimentos da Lei n°. 8.666 de 21.06.93 e demais alterações, agendada
para às 15 horas do dia 13 de abril de 2016.
Gramado, 29 de março de 2016.
NESTOR TISSOT
Prefeito Municipal de Gramado

