
       

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, através
da  Pregoeira,  COMUNICA  aos  interessados  em  participar  do  Pregão  Eletrônico  nº.
02/2022, que  objetiva a aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, que o Termo de Referência - Anexo I do Edital
sofreu retificação na numeração dos itens, passando a constar da seguinte forma:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
 

ITEM QTD EQUIPAMENTO

01
02

02 MESA  CIRÚRGICA  ELÉTRICA, para  procedimentos  cirúrgicos.
Características técnicas mínimas: Base retangular fabricada em aço
inoxidável  1020  ou  material  superior  no  mínimo  6,5mm  de
espessura, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em
polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base
móvel com 04 rodízios  com giro de 360° de no mínimo 3 e no
máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e
freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna
fabricada em aço inoxidável ou material  superior, perfilada,  com
tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS
reforçado,  aço  inoxidável  AISI  304  ou  material  superior.Chassis:
fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento
anti-corrosão,  com  sistema  que  proporcione  a  blindagem  contra
líquidos  das  partes  internas.Leito  articulável,  radiotransparente,
dividido no mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, assento, renal e
perneira  retráteis).  Régua  em  aço  inoxidável  para  colocação  de
acessórios. Capacidade de carga mínima de 400 kg na posição zero.
Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm
ou  menor  com  curso  de  no  mínimo  200mm  de  elevação,
trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg
mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a
18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm
para cada lado e dorso.  Movimentos da mesa: - motorizados:  Os
movimentos  de  retração  e  extensão  de  pernas,  litotômica,  para
operação  de  tireóide, trendelemburg,  proclive  ou  reverso  de
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e retração e
extensão de pernas são realizados por atuadores elétricos lineares,
acionados por meio de controle remoto a cabo e na própria estrutura
da coluna da mesa. Acompanha a mesa baterias especiais com no
mínimo uma semana. O estado de carga das baterias é controlado
eletronicamente  e  indicado  visualmente.  -  mecânicos:  sistema de
movimentação da cabeceira que é removível. Controles: Acompanha
a mesa no mínimo 02 (dois) tipos de controles: controle remoto com
fio  e controle de emergência no painel  de controle  na coluna da

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

mesa, com no mínimo as seguintes teclas:  tecla  para bloqueio  e
desbloqueio  das  demais  teclas  e  funções  do  teclado;  tecla  para
elevar o tampo da mesa; tecla para abaixar o tampo da mesa; tecla
para elevar o dorso da mesa; tecla para abaixar o dorso da mesa;
tecla para movimento de trendelemburg e tecla para movimento de
reverso de trendelemburg; tecla para inclinar lateralmente o tampo
da mesa para a esquerda; tecla para inclinar lateralmente o tampo
da mesa para a direita; tecla F, tecla de funções. Quando ativada
atribui  novas  e  diferentes  funções  as  demais  teclas;  tecla  para
travar (bloquear o deslocamento da mesa sobre as rodas; tecla para
liberar (permitir o deslocamento da mesa sobre as rodas); deslocar
ou estender a perna; tecla para retrair ou embutir perna da mesa.
Acessórios que devem acompanhar a mesa: 01 Jogo de colchonetes
injetados em PU; 01 par de suportes de braços; 01 par de suportes
de  porta-coxa  obeso;  01  arco  de  narcose  em  L;  01  par  de
ombreiras;  01 suporte  facial  circular  aberto  em gel  polímero;  01
pega mão; 01 bandeja inox. OBS.: Todos os acessórios deverão ser
originais do fabricante da mesa.
 Alimentação  elétrica  a  ser  definida  pela  entidade  solicitante.
Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR
IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.

02
01

02 FOCO  CIRÚRGICO  DE  TETO  COM  DUAS  CÚPULAS,  com
lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as
especificações  a  seguir:  fixação  ao  teto  através  de  haste  central
única e devem possuir braços articulados independentes para cada
cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em
torno da  haste  central;  Pelo  menos uma das  cúpulas  deverá ser
provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1
metro  a  partir  do  piso  (altura  da  mesa  cirúrgica)  com  o  foco
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação
das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas
sim,  sistema  de  freio  adequado  que  permita  que  a  cúpula  fique
estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve,
facilitando  o  movimento  e  fornecendo  rápida  estabilidade;  Cada
cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca
fria  LED,  com  consumo  máximo  total  de  130W,  fornecendo  luz
corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de
redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e
redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores
deve ser no mínimo de 95, R9 de 93% e temperatura de cor de
4350 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser
capaz de chegar a uma iluminação mínima de 40.000 lux e máxima
de 120.000 lux  além de  possuir  alças  bi-laterais  integradas  para
manuseio de pessoal não esterilizado. A iluminação do campo deve
ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema
eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio
braço ou cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil
higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Possuir
ajuste  de  diâmetro  de  campo  iluminado  eletrônico.  Proteção  do
sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização
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facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável,
permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através
de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior,
para  cada  uma  das cúpulas;  As  cúpulas  devem ser  providas  de
sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico,
impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente;
Cada cúpula deve possuir a Função Penumbra” (Endolight) que deve
ser acionada através  da tecla fixa do painel de controle do foco:
luminosidade  de  no  mínimo  300  lux  para  cirúrgica  vídeo
laparoscópica cada cúpula deve pesar no máximo 14 kg cada cúpula.
Profundidade da coluna de trabalho de no mínimo é de 1.300 mm.
Vida útil do sistema de iluminação LED de 50.000 horas ou maior.
Garantia de 12 meses a contar da instalação. O equipamento deverá
atender  as  normas  IEC  60601-1,  IEC  60601-2-41  e  deverá  ser
comprovado  através  da  apresentação  de  seus  respectivos
certificados.
Deverá  possuir  certificado  de  boas  práticas  de  fabricação  e/ou
armazenamento.
Deverão ser fornecidos todos os acessórios (chumbadores, chapas,
etc) p/ a instalação do equipamento que deverá ocorrer por conta do
fornecedor sem ônus a entidade.

Permanecem  inalteradas  as  demais  condições  do  edital,  bem  como  fica
mantido a data da sessão para realização do pregão.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, 04 de julho de 2022. 

ELI BRAZ
Pregoeira

OBS.: Foi  corrigida a numeração dos itens apenas no edital.  Na plataforma da BLL  a
numeração está correta.

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80


