
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

ERRATA 

REF. AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 

Tendo em vista erro de digitação na descrição do item 06 do termo de referência 

do pregão Eletrônico 25/2018, publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7126, 

do dia 26.04.2018, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná – DOMP/AMP, edição nº 

1493, do dia 26.04.2018, bem como no site do Município na internet 

(www.bomsucessodosul.pr.gov.br), no dia 25.04.2018. Então: 

 

Onde se lê: 

ITEM DESCRIÇÃO 

6 

Desfribilador Externo Automático DEA: Para uso em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade, 
através do uso de pás pediátricas (opcionais) - Comando de viva-vos em português. 
Resistente a quedas, vibrações, jatos de água e poeira. (IP 56) 

Forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules 
Tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor que 12 segundos para 200 joules - Leds 
que acendem indicando o estado da bateria (auto-testediário) e o correto procedimento durante um 
atendimento de emergência, concomitante ao que é instruído pela viva-vos - Metrônomo interno que 
auxilia o usuário no ritmo da RCP - Bateria de lítio com capacidade para 30 choques a 200 joules e 
monitorização contínua de 6 horas, ou 3 anos em stand by - Aprovado de acordo com os padrões da 
American HeartAssociations Guideline 2005 segue a diretriz 1-2-3 - Pás com bateria integrada, 
garantindo sempre equipamento pronto para o uso - Memória interna com capacidade para armazenagem 
de 45minutos de ECG e eventos com conexão USB (cabo e software opcionais). Embalagem contendo 1 
DEA HeartSine Samaritam Pad Modelo 300p - Um (01) estojo - Um (01) par de pás adulto com 
baterias integradas. No Mínimo (01) Um ano de garantia. 

 

Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO 

6 

Desfibrilador Externo Automático DEA: Para uso em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade, através 
do uso de pás pediátricas – Tela de ECG com comando de viva-vos em português. Forma de onda Bifásica 
com escala de energia até 200 joules Tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor 
que 12 segundos para 200 joules - indicador do estado da bateria e o correto procedimento durante um 
atendimento de emergência, concomitante ao que é instruído pela viva-vos - Metrônomo interno que 
auxilia o usuário no ritmo da RCP - Bateria com capacidade para 30 choques a 200 joules e monitorização 
contínua de 6 horas, ou 3 anos em stand by - Pás adulto e infantil inclusas, garantindo sempre 
equipamento pronto para o uso - Memória interna com capacidade para armazenagem de 45 minutos de 

ECG e eventos com conexão USB (cabo e software inclusos). Embalagem contendo 1 DEA - Um (01) 
estojo - Um (01) par de pás adulto, (01) par de pás infantil. No Mínimo (01) Um ano de garantia. 

 
Bom Sucesso do Sul, 07 de maio de 2018. 

 

 

Josiane Folle 

Pregoeira 


