
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 54/2011

RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2011

O  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  DOS  SERVID ORES 
MUNICIPAIS  DE  NOVO HAMBURGO — IPASEM ,  Autarquia  Municipal,  criada  pela  Lei 
Municipal nº 154, de 24 de dezembro de 1992, através de sua Diretora-Presidente, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, a retificação 
do  edital  de  abertura  da  seguinte  licitação,  cujos  procedimentos  serão  efetivados  pela 
Comissão de Licitações, nos termos da Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores.

OBJETO:  Aquisição de eletrocardiógrafo.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 09/2011 - Tipo Menor Preço.

RETIFICAÇÃO:  Reabre o prazo para abertura das propostas e altera a redação 
do objeto que passa a ter a seguinte redação:

"2.1  Constitui  o  objeto  da  presente  Tomada  de  Preços,  a  aquisição  de 
Eletrocardiógrafo, portátil, digital, 12 canais, com impressão em papel de ECG comum (não 
termo  sensível),  com  software  de  análise,  interpretação  de  ECG  e  emissão  de  laudo 
interpretativo  para  auxílio  no  diagnóstico  médico,  que  permita  atualização  gratuita  do 
software via internet, tela de visualização do traçado LCD colorida, memória interna para 
armazenamento  de  100  registros  de  ECG  para  posterior  impressão,  possibilidade  de 
conexão com computador para transmissão de exames, bivolt, aprovado pela ANVISA, que 
venha acompanhado por cabo paciente de 10 vias, 6 eletrodos precordiais, 4 braçadeiras, 
papel adequado para os primeiros 100 exames e mesinha metálica com rodízios e local para 
armazenamento do papel, compatível com o tamanho do aparelho, Manual do Usuário e 
Certificado de Garantia de, no mínimo, um ano.”

NOVA DATA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES : Dia 23 de 
novembro de 2011 às 14h,  na sala da Coordenadoria de Gestão, 3º piso,  na Sede do 
IPASEM.

Novo Hamburgo, 04 de novembro de 2011.

ENEIDA GENEHR
Diretora-Presidente do IPASEM 


