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CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2018.10.17.1-PE 

Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA, conforme Proposta de Emenda 07557784000/1177-03 e Proposta de Emenda 
07557.784000/1177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE, conforme especificações 
contidas no Termo de Referencia. 

Item 	Especificação do Objeto -- - - 	- 	1 Qtdei Marca jValor Unitário - Valor Total 

MARCA: PROLIFE 	
1 	 1 

FABRICANTE: PROLIFE 

MODELO: PiO 
03 1 

 RMS: 10394530039 	
04 1 Prolife 	R5 10.190,00 	R$ 40.760 '00 

(Dez Mil e Cento (Quarenta Mil e 
PROCEDÊNCIA: BRASIL 	

e Noventa reais) 	Setecentos e 

Sessenta Reais) 

   

r 
Monitor Multiparamétrico PiO 

(ECG, Rewjemp. PNIeO)irnetri 

Descrlão Geral 

Desenvolvido com aractcrfrNcas inovadoras, o 

PIO é um Monitor Multiparamétrico pré-

configurado que possibilita a monitorização de 5 

parâmetros básicos. Apresentando todas as curvas 

e valores numéricos dos parâmetros fisiológicos 

em monitor de cristal líquido interno. 

Tela 
Visor LCD colorido de 10.4" com navegação através 1 
de botão rotativo e teclas de atalho, resolução 

minima 800x600 pixels, com apresentação de até 

li curvas simultaneamente e possibilidade de 

alternar modo de exibição para números grandes. 
Software e teclado em português. 

Li. 
9/ 

Aurion Equipamentos Eletrônicos LTDA-EPP 
Rua Mirassol 320- Vila Cleinentino - Cep: 04044-010 São Paulo - SP-Brasil 

Fone 55 011 32948003 -eyuki@aurion.com.br  - www.aurion.com.br  



AURION 
((UJpaOMIflO F1S4rÔl.tOs 

PAGINA 

Características Físicas r 
Monitor 	leve, 	compacto 	e 	facilmente 

transportável. Com  peso aproximado de 4,5 kg e 

alça integrada para transporte. 

Interface 

Possui conector RJ-45 para comunicação através de 

rede cabeada que possibilita a visualização de 

	

$ 	outros leitos em modo leito a leito" bem como 

conexão com a Central de Monitorização Prolife. 

Alarmes 

Alarmes configuráveis pelo usuário, técnicos e 

fisiológicos, sonoros e visuais, com 3 níveis de 

prioridade ajustáveis, e memória para armazenar 

1000 eventos de alarme, com interfaces e 

configurações especificas para cada ambiente (tJTI, 

Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e 

$ Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e 

adulto). Possui leds que diferenciam os tipos de 

alarme de acordo com a prioridade. 

Memória 

Possui tendências gráficas e numéricas de até 120 

horas de todos os parâmetros ativos e modo de 

i tela para visualizar tendências de 

oxicardiorespirograrna. Além dos valores medidos, 

armazena 1000 eventos de alarme, 128 eventos de 

arritmias e 800 medições de PNI. 

1 FunçõesGerals 

Modo de demonstração protegido por senha para 

simular os sinais vitais durante treinamento do 

corpo clínico. Possui função de cálculo de 

	

• 1 	medicamentos. 	 - 

Aiimentacio 

Alimentação bivolt automático (AC 100-240V) e 
 

bateria de chumbo interna recarregável pelo 

próprio monitor com autonomia de 60 minutos. 

Especificações dos Parâmetros 

ECG: 3 ou 7 derivações simultâneas com detecção 

de QRS e análise de segmento ST; análise de 1 

arritmia com gravação de 128 eventos arrítmicos e 1 
suas respectivas curvas; faixa de frequência  
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- - 	
cardíaca: de 10 a300 bpm; possibilidade de 	 - 

gravação de uma derivação de ECG completa; 

Reconhecimento e alarmes para 18 tipos de 

arritmias/artefato; proteção contra descarga de 

desfibrilador e detecção de pulso de marcapasso. 

Frequência Respiratória: Por impedância torácica, 

através de eletrodos de CCC; faixa de frequência 

respiratória: 0 a 150 rpm e apresentação de curva 

de respiração; com alarme de apneia programável. 1 

Temperatura: Monitorização de 2 canais 

simultâneos por meio de sensor superficial e/ou 

esofágico; faixa de temperatura: O a 50C; 

Pressão Não Invasiva: Modos manual, automático 

e STAT; intervalo do modo automático 

1 programável entre 1 minuto a 8 horas, com 

indicação das pressões Sistólica, Média e 1 
1 Diastólica; faixa de pressão sistólica: 30 a 270 

1 mmHg; faixa de pressão diastólica: 10 a 220 

mmHg; faixa de pressão arterial média: 20 a 235 

mmHg; válvula de pressão excessiva; 

armazenamento para revisão das últimas 1000 

medidas; Função de teste de vazamento de ar no 

sistema de PNI feita pelo usuário. 

1 Oximetrla de Pulso: com indicação numérica dos 

valores de saturação e pulso; Faixa de saturação de 

5p02: 1 a 100%; faixa de frequência de pulso: 25 a 

250 bpm; Apresentação da curva de 

pletismografia, barra de pulso e qualidade do sinal. 

Acessórios que acompanham 

01 cabo de ECG de 5 vias tipo garra, padrão IEC 

01 Sensor de Oximetria, reusável, tipo clipe adulto 

01 Extensão para braçadeira de PNI, reusável, com 

engate rápido 

$ 01 Braçadeira de PNI, reusável, paciente adulto 

01 Sensor de temperatura cutâneo, reusável, 

paciente adulto 

01 Cabo de força, padrão ABNT, 3 pinos (2 fases + 
terra) 

01 Cabo equipotencial (cabo para aterramento 

adicional) 

01 Manual de operação 

/z ES.  
- - - L - 1 
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Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes 

a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

1 - 	-------- 	-- 	-- 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

ÇdosBancários: 	 -- 

Banco: Banco do Brasil 
Agência: 0722-6 

Conta: 42041-7 -- - - - - ------------ - - 
1 Data: 14/11/2018 	 - 

vcJi stC— Erick Y 	iratsuka 

Representante legal 

CPF N2 321.985.398-61 

RG N2 30.543.863-3 SSP/SP 

e 
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O Monitor PIO compõe a Linha de 
monitores pré-configurados da ProLife com 
uma alta variedade de parâmetros em uma 
estrutura compacta e fácil de manusear. 

Com urna das maiores capacidades de rnernóra do 

segmento, o Monitor ProLife permite a visualização 

posterior das tendências gráficas e numéricas de 

todos os parâmetros, bem corno a gravação de 

eventos de alarmes, gravação continua de ECG flulI 

disclosurel, medições de PNI e tendências d! 

oxicardioresprograma. 

Soma-se tudo isso, a capacidade de conectividade 

através de comunicação com o protocolo HL/, cartão  Ç1  
SD, conexão com monitor externo e o sistema outro 
leito que permite a visualização e acompanhamento 

de dados e gráficos de outro Monitor ProLife.Ë possível 

tambémintegrá-lo a uma Central de Monitorização 

através de rede cabeada já habilitada ou, 

opcionalmente, ser habilitado para rede sem fio. 

rA 

Ç) Monitor ProLife PIO foi projetaco para ser a solução 
ideal aplicável aos diversos tipos de ambientes 

hospitalares. 

Nossa linha de monitores pré configurados, possib ilita 
monitorar desde os parâmetros básicos, até os mais 

avarçados corno Pressão Invasiva, Débito Cardíaco 

(não invasivo),Capnografia e Agentes Anestésicos. 

Versátil e fácil de usar,a Monitor ProLife PO é a escolha 

ideal para uma monitorização e diagnóstico de 

qualidade. Desde suas configurações básicas, realiza 
cálculos de drogas e proporciona análise completa de 

a: 1 itmias com contagem de extra-sistoles ventriculares 

e aviais, além da análise do segmento Si com 

possibilidade de revisão de eventos. 



ESPCIFICAÇÕESTÉCNICAS Monitor P1  PAGINA 

}ot ,, .çlmento de ErqJ. 	 pgo Nkem 	
. 

C 	4cv wau 	 Wtodo o. Meoça 	 ccdoflv'co 

ss 
r4,4 cc Mka 	 adipk , 	-2/A nnr 

Batc,1 	 cv.E4 • 	 • rr1 
t.a,v.d CIwrb, Jc4o t44e 1 Mi Ch 	 rfll ltP. 

Mult. ic Çpt'...,o 	 fl.4fl.alt$:!rrAT (ç' lrn.cus- e 
Rcce,egbMLÍo 1 I.IV.4.0Ab k.oconafl  

A? 26Q" - Jta*r-rIaA 'XT., ) 	 k4,e#atWd,*sjtc 	 b 

1 r'io Y*n%r bflrna co *.in,n 	 boas 

Máx>i.o 2 	 rr;ac lt cloro M$4C' Pai 	 fl4 (r're ,', •c 

Pfl.%ir Cote 'ts3o *3 	 b**G 297 e 

rei a 	 ptd4via 245 + 3.nmHq 

lo.4 
Tfl..j )ttic 	 F.,.ç3t.,j..,oac.PS 	 4) :4nbcxn 

-- 1 - 	 t,ourn., 	 's.ade4odoM.ngirn 	 0-1erwn419otiO-3tfltø1 ,4I909trit 
• • 
	 II çjrvaii 	 I1irel 

esta., 

Tcv)3otc'ticd IJO4 	
t.mpeatun 

a'' • do Papt4 	 SAnn' 	 Jca...s 
)Ie il# V'.wnsr 	 u13nwrV ?Snn-. , ttn-' 	

ij '.øc Yv$;. 	 O - 
'tal. 	

Rn,go 
C,4 r 

Sístqn.e de Slide e lntef.c. 	 '.rtaSt 	 Ccbu. &) ou í.','ctIS r' 
1 ('lWCIO pa&at 

 

R95.~ ~ à 
(cn;'al .k ktnllcaiuiaç4o 

Ctt 	 Uvas 	
Reraçào 

o. 	 nwr*l.o a 

Arnbie,te 	 (aaàdrMeJçJ 	 O ,o-t-n, 

:qieaçk,O 43Ç 	 1 

.o -. 	 .c 4o 	 ±2 Ir, Oa W.a tn 1orm4tw 

• ((ar'., ,. ICt4., 	 O•dç• 	
a'I» 	 1 • (7 44 

,vru.y,r ,,,v,. 	 *&ILJJjt cc trOva 	 LSren', l?5nvnk ~Snr.#, 

trà( rflt' 4r ( 	 c.çeàçai-SeO - 

 

500%Pa 	 Ai..-,. 	Lidri!, k Nolo 4 	 .»4I4'lo. lO,ia• 4I'.t 

amaa.amn.T.xWD - lOtot". 
OtS,wtita PrWiie 

Anüaz.nn,tnto de Dados 	 lata c, Meoçi. 	 O - ia» 

'rrdtÇ{,asCvi(,cJ r'at.jl.vs 	I20hnu 	 P.çO.,.0 

,fr 't,l 	 P..OeyrrUc 	 Nent)n 	 70- 

•,'Vr 

 
de Iflr a 	 'fl.yigckrtvsuãnçã,da LIP,d. 	 4-1 - (fl. 30 csçrtflcaL. 

ÇtC,rc..c'e) 
• rno' ala s1ap»r 	 IAh rwr-lo, 	 ísreõe Ma*ÇAO 	 is 
,llO.s,I,sIn(Q.,aodet(Ç) 	 Irlwa..ws 	 PcJ.,k 	 flrr 

Fito U,, 	 • 

na»,,. 

iCt-çta 	 .a$:ry 	 fl - IUo)5, 
More i#c'wcn e A'.eMj.co am.,,,4o e  

lfl'1 :?tccuw•• 
Ir 1k. 	 0 

- 1005k ,.i% (flttAlflI) 
L S' 	 tbcw.Y 	

la -  iO)lttfl (boxe pcKóu) 
U - 'a4%4k,e(t'.1d3 

leç.lede(eriv.,çr.e. 	 '7' 	
-•' 

O e 

•'S-iialr clr?,r.en,.r., 	 11. rrn/ 3'rn,n •,,.J, 	 O,ímtt.'.Masimo 

bncedànci.cr(trad 	 gWø 	 ,naalr 'e 	 a . ais 

e., kStl*1( 

Pxencjdc Co'rç*.naça000fltircuo t so&nv 	 %a•( •' 	 - I('».fl%Grrlui pedaai m.-rnn'tn) 

L( 	 • 	 '1 - '(C%s$%kw.màLsc4" IKeSXIO,) 

4.r..çva(M&twt.diBn 	 cSsiÕ.ac4tçaonodnI&* o- em o 	 U 
lia I , .11 UM , . y, 	 .4-, 	çz 1. tu aR 1 	 0 6^ não ePafKada 

Frequ&nd. C.edUc. 	 'I ik MeSç7 	 .5 -  24Ctx 
IS. * 'k-r 'Y' 	 AÔL*: O - 	

14x:i 

'a a'j-..i.' 	 Ipr. 	 I5rÇi5aA 	 2 sbpt Ienrncv.r.rPo) 
'accisio 	 1 IS C'à 1 lam.a Que lO' maior 	 bpn;.rt'ntaicu 

Smgninto ST 

*Mr.:-çr, 	 •JO1V'dfllQ 
0/.,-i • 01r-iV,,., j  la4aaei. 

II alci *- .fle CC ± U3'1 "O C411t 



PTIUàQ twasNa C.pnogr.t1a Malnst,.am 
(na., m&mo 2 .*w4c * \ko90 csçcct'Q ,o,,,êo.nelI,c 
.wvj le ÁÇ. ,.k - r,,.\4,w Mcli.j "1 	-li •% 	' 	- 

S3kiÇ1fl PttC le MKanl, (mucçrainjesftidoevn meio, de l! 'e.j. 

PrrKj 	 :. .10 iCt4O filie emn. zrc..aw, rtiecEc * flC. 
t. e cr,uc, (.-viuir&,o rrr, 1i?u.) e,.Dcrmcers • ,grràta centro ck 2rn. 

t 4rWTitç ,0 1W c..knu..., yt * 
t rad,* %nn$giQd 

»9tn.ca j 4pnS4n.,j4Q.ik1T,çj. Pii.tt,èjde(j c.. .atlr*41 z»nr-fl 
lLti? 4lfrfl 19 C' LCIJIUIj de 1 'C 4' -. Fl$rMIl lt' jY\ (ia 101111.1 

hSdjc "'.TiH.lttc*,O F1- 	'4'4tg .*. dê 	-tul4 

'..rn .li ,iIi'laçg 	cio ,'.inc .1. e ,1zVVrnw14 . 3% 101 	.1 	 1 	 IF 	ii 

Inc,k'.c, do b.aø.,t, — ernÇc de N. iarr,  «o es 
1h-mtjô, i 	• , çe-lu.sdas N~A~310-VI P.It-  

iie,4o la Aiedct. Puimninom 6 AP 
OV?4Ô (øtal flI Agentes An..tSco, 

eno do Ao 1 .11tt. MO 

RløIilorrio GWI 
 Mrtat de Meia, e$,tcirn.tsvevm.Iho 

MJ, d. Mtd,;ão 
Itr.,l.,irr,( 'JfllJlÚ lY1 ...çeÇM.(b1fl .fl; Cn.,NQ.AC fl•fl,.r4' LIÕF.ÇLV.ZtS' 
.1  

ra,Jp'a6ao .0 O -ISS. 

r NUO'-i0O 

(i4v*McdiÇaø 
 

4r 	k/s-4i1 n- 	99,rnrn1Iç) 

—.oluçAo 

G3%4t ?flWNlg) -A 4.ncil 

Ç - 3 ISCO; 	lei dabura t 
cn c, 	-nemr. c .nnlm,:,.,r o ,n,r.. airr i. 

ti.,, asca, 
'.'tfr 'JCLIS 	.i 	'e4 "t'.r Tt.rqnd. Aoepieto e 'IS.rAvçzõv Mal ~o& 1 et, 

e JEraçir (SkNXS* cc.xn'.çlrran' 'n,, 4! rtçtjopri 'Inqldd. 4e 4 t,n' 4 'Ii rnW 

Lt.-.Sfli"ALCIS 
C,apno.4t. Sôdntnuan' a . d1 I.'eÕ$o a tio 3- 'Sapa 
&1(iodc e '.¼d'eo esve.l'o ti..t,rJ,o 
's•gr McJ..,. ç' 	H fl' C -'htitnde* 

* 	cLer .renlo CiteoqeYr c*.corn i'ros de?) , Co.MgW.00 
LI'. QtT, 'tt'xjc.a,nertiti,ttdt?St P'idrin:EC(i 31S vj,.rw.Ifl 	nLLea, de uqn.tal hM& C'Layc. 1 

• 'rdrtas ccrco cio,  2 ,1*, .n-oPJ4Sj csccoc PS-?t2 
c- 	4 ' - llilIç ),,rI'ifll 	I)•i 	.3 ,i3. 	.$jf b"vr.v' l 	1, , cs. -t.l -r 	- 	e-'- 

34coÍ-M4 ha 'Âw--t:r,i', 	%C 	a'tr'ttoir. 	3&1I C Zcllci iei.',c 	2 1 1,11 1  

- :-. 	- 	-.• - - 	•-'--'- 	;rwrllr; 

'3 
rMmr - -i 	. ar ci 1-11.1,;. 

Oe;.PNL'm dj k eu.i 
rnroGc0ecoUqe -  c 

'wadoflu ,Ddr 	nç;','r' n4'rna. t ia..'w.rn 

PR Cá,  LIFE 
damedlcin,i 	

í/ 	 1 



AURISN  

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2018.10.17.1-PE 

Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente e Material de Consumo, destinados a Unidade de Pronto 

Atendimento - tiPA, conforme Proposta de Emenda 07557.78400011177-03 e Proposta de Emenda 
07557.784000/1177-10, sob responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Horizonte/CE, conforme especificações 

contidas no Termo de Referencia. 

• Espedflcaçãodo Objeto 

MARCA: CARDIOLINE 

FABRICANTE: PROLIFE 

MODELO: HD+ 
21 	

RMS: 10394530054 

PROCEDÊNCIA: BRASIl. 

1, a 

Qtde Marca 	Valor Unitário 	Valor Total 

1- 

01 
	

Cardioline 	R$ 4.600,00 
	

R$ 4.600,00 

	

(Quatro Mil e 
	

(Quatro Mil e 

Seiscentos reais) 
	

Seiscentos 

reais) 

CA_OPO",.0 

IX 

Á; 

TOuohECC 7 
- 

¼..• 

UM 

t 

Eletrocardiôgrafp Computadorizado 

Descrido Geral 
O 1-40+ TouchECG é um eletrocardiógrafo digital de 

12 derivações que permite uso em smartphones, 

tablets e computadores. O HD+ é um dispositivo 

de aquisição portátil digital que faz a aquisição do 

sinal eletrocardiográfico em 12 derivações. O HD-4-

transmite os dados adquiridos sem fio e em tempo 

real para um dispositivo (PC, Tabiet ou Celular) 

$ instalado o software TouchECG da CARDIOLINE. O 

HD+ é compacto, leve e totalmente portátil, 
usando tecnologia Bluetooth para envio de dados, 

permite total mobilidade e isolamento elétrico ao 

- paciente, minimizando os artefatos de movimento 

99  Irii 
Aurion Equipamentos Eletrônicos LTDA-EPP 

Rua Mirassoi 320-Vila Clernentino Cep: 04044-010 São Paulo - SP-Brasil 

Fone 55011 32943003- eyuki@aurion.com  tu - www.aurion.com.br  
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causados por eletrodos tradicionais e cabos de 

pacientes. O HD+ garante a aquisição do sinal de 

ECE atendendo aos mais severos padrões 

utilizados em aplicações clínicas e de diagnóstico 

(AAMI, ANSI, AHA, ACC). Um indicador LED 

permite monitorar facilmente o status de conexão 

do dispositivo (desligado quando a unidade está 

desligada, piscando quando a unidade está 

tentando se conectar com o receptor, estável 

quando a unidade está conectada ao receptor). A 

tecnologia de baixo consumo permite o uso 

continuo do dispositivo por mais de 10 horas (a 

partir da carga total das pilhas). O HD+ TouchECG 1 

permite também opcional de laudo interpretativo 

dos traçados, através do Algoritmo de Glasgow, 

auxiliando o cardiologista com pré-laudos para 

análise. Outro opcional importante é a 

Comunicação DICOM/H17, que permite a 

integração do equipamento em um sistema 

hospitalar integrado, ou conexão com centrais de 

laudos remotamente. 

Aquisição do ECG 

Eletrocardiógrafo completo com aquisição das 12 
derivações de ECG (1, II, III, aVR-L-F, V1-6), com 

cabo de 10 vias padrão 150, disponíveis em 

formatos AHA e IEC. Atuação com CCMR> 115dB e 

impedância de entrada de 100M0. Atuação com a 

maior frequência de amostragem do mercado 

nacional: conversor A/O de 24 bits e 32.000 

amostras/segundo/canal, frequência de 

e amostragem de entrada de 32.000 

amostras/segundo/canal. Detecção automática de 

pulsos de marcapasso. Conexão via Bluetooth 2.0+ 

EDR com "emparelhamento seguro". 

Processamento 

O processamento de dados é realizado pelo 

software TouchECG, disponível para sistemas 

operacionais Windows e Android, permitindo uso 

em smartphones, tablets e computadores. 

Detecção de ritmo em conformidade com os 

requisitos 60601-2-25. Detecção de falha de 

conexão independente em todos os leads, com 

-- 	avisona tela. Faixa de frequência cardiaca entre 

Aurion Equipamentos Eletrônicos l.TDA-EPP 
Rua Mirassol 320- Vila Clementino - Cep: 04044-010 São Paulo - SP-Brasil 

Fone 55 01132948003 - eyukiaurion.com .br- www.aurion.com.br  
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30 e 300 bpm. Filtros de frequência passa alta de 

50/60Hz AC. Filtro digital passa baixa de 

25140/150Hz para exibição na tela. 

Exportação e Memória 

Capacidade de armazenamento padrão de até 

1000 exames na memória, a podendo ser 

expandida de acordo com as configurações do 

aparelho em que o TouchECG se encontra 

instalado. O HD+ se comunica via Bluetooth com o 

aparelho (celular, tablete ou PC), permitindo a 

comunicação do HD+ com o software TouchECG. 

Assim, o HD+ TouchECG pode se comunicar via 

LAN e/ou Wi-Fi, enviar exames em PDF através de 

todos os meios de compartilhamento do 

dispositivo (WhatsApp, E-mail, Pasta 

Compartilhada, Servidor local ou Nuvem, Centrais 

de Laudos). O HD+ TouchECG pode também enviar 

exames em formatos via remota para o software 

ECG WebApp, um sistema Cardioline para o 

gerenciamento centralizado e laudos de exames 

de ECG. É possível também habilitar o protocolo 

de comunicação com DICOM/1-117 para realizar a 

integração do HD+ TouchECG com sistemas 

hospitalares HIS e/ou centrais de laudos 

remotamente. 

Impressora Externa 

O HD+ TouchECG permite a impressão através de 

impressoras convencionais em formato A4. A 

impressora pode estar conectada via Wi-Fi para 

aparelhos portáteis (smartphones e tablets) ou 

pode estar conectada via cabo com computadores, 

que permitam instalação do software TouchECG. 

O TouchECG oferece para impressão externa 

Sensibilidade/Ganho dos traçados disponível em 5, 

10, 20mm/mV e velocidade dos traçados 

disponível em S. 10, 25, SOmm/s. Impressão no 

modo automático em 3, 3+1, 6, 12 canais, 

Padrão/Standard ou Cabrera. Formatos de 

impressão no modo automático disponíveis em 

12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3. Impressão manual 

em 3/6/12 canais simultâneos, Padrão/Standard 

ou Cabrera, formatos de impressão em 12x1, 6+6, 
3x1.  

Aurion Equipamentos Eletrônicos LTDA-EPP 
Rua Mirassol 320-Vila Clernentino - Cep: 04044-010 São Paul< 
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Características Físicas 

O dispositivo é alimentado por duas pilhas AAA. 

Autonomia de bateria de mais de mais de 500 

exames. Peso inferior a 90 gramas com baterias. 

Dimensões de 11,5x6,Sxl,Scm. O equipamento 

possui índice de proteção 1P42 com a capa 

protetora. 

Acessórios cue acompanham: 

- Manual de Instruções HD+ 

- Manual de Instruções TouchECG 

- Software TouchECG 

Dispositivo USB para back-up de Software 

Unidade de Aquisição HD+ 

Cabo do paciente ECG IEC, para I-ID+, 10 

derivações, tipo snap 

- Adaptador universal 4rnm, 10 peças 

Eletrodos descartáveis para ECG tipo tab, 100 

unidades 

Pilha Alcalina AAA 1,5 volt, 2 undades 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias,a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

	

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 dias 	- 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes 

a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Dados Bancários: 

Banco: Banco do Brasil 
Agência: 0722-6 
Conta: 42041-7 

Data: 14/11/2018 

Aunon Equipamentos Eletrônicos ITDA-EPP 	
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Representante legal 

CPF N2 321.985.398-61 
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TouchECO e HD+ 
Unidade deAquuçao HD. 

fl Unidade de aquisição de ECG de 12 
derivações. Estrutura compacta, leve e sem 

fio. 

• Qualidade de sinal extremamente alta e 
baixo nível de ruido. Os traçados excedem 

os padrões de qualidade mais rigorosos 
para aquisição de ECG (MMI, AHA, ..j. 

• Monitorizaçio continua e em tempo real de 

ECG e reconhecimento automático de 

marca-passo. 

• Extremamente fácil de usar, contendo em 

sua interface apenas 1 botão e  Ltd. 

• Índice de proteção contra sólidos e líquidos 

1P42 (com capa de silicone) e prova de 

queda (1 metroem todos os ângulos). 

• A tecnologia de baixo consumo de energia, 
permitindo o uso continuo por mais de 10 
horas (ou mais de SOOECGs). 

TouchLCG AndroId 

ECG Digital de última geração, projetado 
para uso em smartphones e tablets de 
plataforma Android. 

Permite visualitaçio simultânea de 12 

derivações de alta qualidade e com 
capacidade de zoom. 

A facilidade de uso e a portabilidade o 
tornam ideal para aplicações de 

telemedicinae emergência, onde o tempo e 
aprecisão são (atores cruciais. 

Calcula os parâmetros críticos do exame de 

ECG e oferece como opcional a 

interpretação automática pelo Algoritmo 
de Glasgow 

Integração com o aplicativo em nuvem ECG 
WebApp, para gestão centralizada de 
múltiplos equipamentos, permitindo 
gestão por aparelho, por consultório e/ou 
paciente, O TouchECG se comunica 

instantaneamente com o ECG WebApp para 
envio do exame, para que possa ser 

analisado e laudado remotamente por 
profissional especialiado. 

iouchLCG Windows 

• Aplicação WIndows para uso diretamente 
no computador. Esta aplicação é ideal para 
consultórios individuais, onde o traçado de 

ECG pode ser visto e analisado em tempo 

real na teia do computador. Esta solução é 

um aparelho de ECG completo de 12 

derivações, compacto, portátil e sem fio 

• Permite visualização simultânea de sinais 

de alta qualidade de 12 derivações em teia 
ampla e faixa de ritmo de aquisição 

continua de ECG até 30 minutos. 

• Suporta SCP, PDF, tnnsferência de dados 

GOT, protocolo MIT (Opcional). 

• Totalmente Integrável a PACS e MIS através 

doiluxo de dadosOlCOM bidirecional. 

• Calcula os parâmetros críticos do exame d 
ECG e oferece como opcio a 
Interpretação automática pelo Alg 
de Giasgow. 

ffi,111~ 



SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Canais de ECG 

Cabo de paciente 

CMRR 

Impedância de entrada 

Taxa de amostragem do sinal de entrada 

Resolução dos dados de saída 

Faixa dinâmica 

Largura da banda 

Detecção de marca-passo 

Filtros disponíveis 

Formato de exportação 

Astenia operacional 

Transferência de dados 

Memória 

12 Derivações (1, II, III, aVR-t.-F V1-V6) 
	 PAG.,j 

Cabo 10 vias removível 	 \-y 

>115dB 

100M0 

24 bit, 32000 amostras/segundo/canal 

1 uV/LSB —1000 amostras/segundo/canal 

+1-4f3f3 mv 

Equivalente aü,05-150 Hz 

Ha rdware de detecção acoplad o 

Androld: Filtro passa alta de diagnóstico digital de fase linear ( de acordo com a 

norma 60601-1-25 24 Ed). Filtro digital de rede 50/60 Hz. 

Filtros passa baixa digital de 25/40 Hz, somente para exibição e impressão 

Windows: Filtro passa alta de diagnóstico digital de fase linear ( de acordo com a 

norma 60601-1-2520 Ed). Filtro digital de rede 50/60 Hz. Filtros passa baixa digital de 

25/40/150 Hz, somente para exibiçãoe impressão 

SCP-PDF Formatos padrões- XML-GDT Incluídos na opção de conectividade padrão - 

DICOM incluído na opção de Conectividade DICOM— HL7 (Opcional) 

Android: Android 4.4 kitkat (APII9) ou versão superior 

Windows: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

Bluetooth 2.1 + EDR com "pareamentoseguro" 

Memória interna de 100 exames, com opcional de expansão para até 1000 ECGs 

Android 

O TouchECG para plataforma Androld permite visualização dos 

traçados em tempo real na tela do smartphone ou tablet. É 

possível também enviar o exame de ECG para a central de laudos 

software ECG WebApp e/ou através de um contato de e-mail pré-

cadastrado. Esta é uma solução desenvolvida para aplicações de 

Teleni ed i ci na. 

Windows 

Exibição dos traçados em tempo real, interface com design 

simplificado e funcional. É uma solução para uso em tablets em 

situações de emergência e computadores para uso em 

consultórios, oferecendo mobilidade, agilidade e conforto ao 

paciente. O aplicativo possibilita envio do ECG com laudo 

interpretativo ainda a caminho da sala de emergência. 

ECG tA1p 

»)) 	Touch ECO  

Ff1 

LI! 
• Ia O TouchECG envia instantaneamente o exame para um endereço 

de e-mail e/ou para o aplicativo em nuvem ECG WebApp, para [_II o)) 1 toOCliECOMO.  J gestão centralizada de múltiplos equipamentos, inclusive de  

outras fabricantes, permitindo gestão de laudos por aparelho, por  
unidade de atendimentoe/ou paciente. 

Cardioline Brasil 	 Contato 

Rua George Ohm, 206- 10andar Brooklin 	 +55 113090-0666 
04576-020 -  São Paulo - SP -Brasil 	 contato@cardioline.com.br  


