
     PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro - MG 
CEP: 36.510-000     CNPJ: 18.128.256/0001-44 

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 

 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Rodeiro, no uso de suas 

atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Licitação supracitado, para nele fazer 
constar que: 
 
O item 4 (quatro) código 403358, passa a vigorar com a seguinte descrição 
 
Eletrocardiógrafo Digital com as seguintes características mínimas: Possuir tela colorida de 
no mínimo 7” LCD sensível ao toque , com 12 derivações,  portátil, fácil de operar. 
Identificação precisa do ritmo do pulso. Filtro digital de alta precisão e ajuste automático 
da linha de base. Aquisição e registro sincronizados; possuir no mínimo quatro modos de 
trabalho: Manual / Auto / RR / Store. Gráfico 800x480, LCD colorido de no mínimo 7 
polegadas sensível ao toque que permita a visualização do resultado do exame antes de 
sua impressão, evitando o desperdício de papel. Armazenamento e reprodução de 250 
exames, podendo chegar a 1000 exames; Alça para transporte; Bateria interna 
recarregável de íons de lítio com autonomia mínima de 8 horas de trabalho continuo. 
Software para impressão em 3/6/12 canais em formato A4. O Equipamento deverá vir 
acompanhado de carrinho para transporte, com suporte para acessórios, para facilitar a 
mobilidade do mesmo. Sistema em Português. Padrão de Qualidade similar ou superior a: 
Bionet, Alfamed, 3Ray, Prolife, Edan, Philips. 
  
Tendo em vista que a presente alteração trata-se de melhor adequação da descrição do 
item às necessidades da Administração e que isto pode influenciar na realização das 
propostas, a data e o horário de abertura do certame em tela passam para o dia 
23/02/2023 às 9horas. 
 

      Rodeiro, 07 de fevereiro de 2023. 
 

Fernanda de Alcantara Chagas 
Pregoeira 

 
 

Amanda Costa Cruz 
Membro da Comissão 

 
 

Lilian Aparecida da Silva Medina 
Membro da Comissão 


