
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO 

SAPUCAÍ – CISAMESP. 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2002 

 

A Comissão Permanente de Licitação do CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios 
da Microrregião do Médio Sapucaí torna público aos interessados a retificação do Edital referente ao 
Pregão Presencial nº 006/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para 
atendimento das necessidades do CISAMESP. 
 
O Consórcio retifica o texto do Edital publicado com as seguintes alterações:  
 
Nos itens 14.3 do edital, 4.1 e 14.2 do Termo de Referência e do item 4.1 da Minuta contratual, os 
quais tratam do prazo de entrega para os produtos, onde se lê: 20 (vinte) dias corridos, leia –se: 45 

(quarenta e cinco) dias corridos. 
 
Também houve alteração no Termo de Referência no que se refere aos descritivos referentes ao item 5 

(Mesa Cirúrgica), item 09 (Foco Cirúrgico) e Item 11 (Monitor Multiparâmetros), cuja redação retificada 

segue abaixo. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO – REQUISITOS MÍNIMOS UNIDADE 
QUANTID. 
ESTIMADA 
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MESA CIRÚRGICA 
 
Características Mínimas: 
 
Mesa cirúrgica para cirurgias de pequeno, médio e grande porte, permitindo ao cirurgião 
posicionar o paciente de acordo com a exigência da intervenção e da técnica a ser 
empregada. 
 
Movimento de subir e baixar o tampo acionados através de controle remoto e/ou painel 
localizado na estrutura da mesa. 
 
Deve possuir movimentos de trendelemburg, reverso trendelemburg, lateral direita, lateral 
esquerda, dorso, cabeceira, longitudinal e perneiras, por qualquer tipo de acionamento. 
 
O segmento das perneiras deve ser bipartido que permita articulação horizontal e vertical 
para possibilitar maior acesso para o cirurgião na parte central do equipamento. 
 
Deve possuir sistema de segurança que trava a movimentação das rodas, enquanto a 
superfície da mesa (leito) permanece em qualquer posição. Na posição limite mais próxima 
do solo (leito na posição mais baixa), as rodas são liberadas permitindo o deslocamento do 
equipamento, movimento acionado por pistão hidráulico e comandado por controle remoto. 
 
Leito universal radio transparente (cabeceira, dorso e perneira) apropriado para a utilização 
de raios-x e do arco cirúrgico com colchonetes isento de costuras. 
 
Deve possuir um sistema de emergência, que permite a continuidade dos procedimentos 
cirúrgicos em caso de falta de energia elétrica, equipada com baterias seladas. 
 
Estrutura robusta com coluna fabricada em aço retificado e revestido com cromo duro (guias) 
com sistema de ajuste de folga. 
 
Base, elevador e quadro de assento devem ser revestidos em chapa de aço inoxidável (aço 
cromo níquel), com espessura mínima de 2 mm. As articulações (perneiras e dorso), guias 
laterais (réguas) e placas laterais de acabamento do leito devem ser fabricadas em aço 
inoxidável (aço cromo níquel). 
 
Equipamento deve suportar pacientes de 200 Kg ou mais em movimento, alimentação 220 
Volts, com as seguintes dimensões ou maiores: 2 m comprimento do leito; 0,50 m largura do 
leito; 0,70 m de altura mínima do leito e 1,20 m de altura máxima do leito ao piso. 
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Deve permitir os seguintes ângulos mínimos: 
Cabeceira subir/baixar 30º; Perneira subir/baixar 0°-35°/0°-70°; Dorso subir 0°-65º; 
Trendelemburg/reverso 0°-20°/0°-20°; Lateral esquerda/ direita 0°-20°/0°-20°. 
 
O equipamento deve possuir registro no Ministério da Saúde e ainda certificado conforme as 
normas ABNT EN IEC 60601-1; EN IEC 60601-1-2; EN IEC 60601-2-46.  
 
Grau de proteção mínima IP – 54 (proteção contra projeções d’agua). 
 
Deve acompanhar os seguintes acessórios: 
 
01 (um) arco de narcose em aço inox AISI 304;  
01 (um) par de apoio de ombro; 
01 (um) par de apoio lateral; 
01 (um) par de porta braço com cinta de fixação;  
01 (par) porta coxas;  
01 (um) apoio de fixação de cabeça. 
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FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO  
 
Sistema de emergência incluso, com bateria, que sustente o foco aceso por no mínimo 2 
horas em caso de falta de energia. 
 
Foco cirúrgico led de teto com duas cúpulas, com iluminação à led, fixação ao teto através de 
haste central única. 
 
Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa, e controle 
eletrônico de temperatura de cor disposto no próprio braço da cúpula, com a utilização de 
teclado tipo membrana, de fácil higienização; 
 
Deve possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permitam os 
movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. 
 
Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim 
sistema de freios adequados que permitam estabilidade da cúpula na posição em que for 
colocada.  
 
Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade. 
 
Cúpula fabricada em poliuretano de alta densidade ou alumínio, com sistema de redução de 
sombra, temperatura de cor ajustável de 3.000 a 6.000 graus kelvin individualmente, e as 
cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. As cúpulas deverão fornecer intensidade 
luminosa igual ou maior que 100.000 lux (medidos a 1 (um) metro de distância). 
 
Proteção do sistema eletrônico com fusível (substituível); manopla de focalização em 
polímero (silicone), autoclavável e facilmente retirável sem a utilização de ferramentas, 
permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento; diâmetro de campo focal mínimo de 
200 mm ajustável até 350 mm ou mais.  
 
Vida útil do sistema de iluminação led de no mínimo 50.000 horas. Sistema de alimentação 
pode ser ligado em 127v ou 220v – 60hz, à escolha do usuário. 
  
Catálogo original e manual técnico em português. Certificado de registro na ANVISA;  
 
Normas aplicáveis a este produto: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601- 1-2; NBR IEC 60601-
2- 41;  
 
Comprovados através do certificado. 
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MONITOR MULTIPARÂMETROS 
 
Tela de 12 a 15 Polegadas – 5 parâmetros Básicos. 
 
Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, 
SpO2, PNI e Temperatura, para ser utilizado em Triagem, Sala de Emergência em Pronto 
Socorro e Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós Anestésica, UTI e 
Unidades de Cuidados Semi-Intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais. 
 
Monitor constituído por monitor e processador em um bloco único com bateria de lítio 
recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por 
portinhola ou tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de abrir o equipamento com 
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Assim, considerando as alterações realizados no Edital, a Pregoeira informa que será realizada nova data 

para realização do certame. 

 

                                          Pouso Alegre, 03 de outubro de 2022.  

                                                 Rutinéia Pereira Bannitz  

                                                             Pregoeira 

ferramentas e expondo o interior do mesmo, com autonomia mínima de 180 minutos. Não 
será aceito equipamento que necessite de utilização de módulos externos extras de bateria 
para atingir a autonomia desejada. 
 
Arquitetura Modular ou mista com os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI, 
temperatura deverão ser pré-configurados no monitor ou em módulo único destacável do 
monitor principal.  
 
Capacidade de intercâmbio de módulo de CAPNOGRAFIA descrito no item 12 entre todos os 
gabinetes dos monitores sem necessidade de envio ao fabricante para configuração. Não 
será aceito rack de módulos que não sejam plug and play. 
 
Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitorização da mesma 
marca, sendo que a central deverá possuir registro próprio na ANVISA. 
 
Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de 
emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento, touch screen ou teclas 
para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. 
Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display, sistema ininterrupto para 
alarmes visuais. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. 
 
Display digital em cristal líquido colorido de 12 a 15 polegadas com tecnologia de toque na 
tela sensível (touch screen) ou botões para garantir agilidade nos acessos aos recursos de 
operação e configuração do equipamento. 
 
ECG com exibição na tela de até 7 derivações simultâneas (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma 
precordial); 
 
Temperatura com um canal com alarmes de máximo e mínimo para temperatura ajustáveis. 
 
Precisão: +/- 2% para faixa de leitura de 80% a 100% de SpO2; 
 
Apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: Máximo e mínimo para saturação e para 
desconexão de sensor. 
 
Saturação de Oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de 
movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, Masimo, Bci, Ohmeda, Mindray ou Fast (a 
marca da tecnologia de oximetria deverá constar expressamente no manual do produto 
depositado no site da ANVISA). 
 
Os acessórios fornecidos para a saturação de Oxigênio deverão ser originais da marca da 
tecnologia ofertada (Nellcor, Masimo, Bci, Ohmeda, Mindray ou Fast), não serão aceitos 
acessórios compatíveis. 
 
Respiração com medição da respiração pelo método de impedância torácica e faixa de leitura 
mínima de 1 a 150 rpm com apresentação da curva de respiração. Detecção e alarme de 
apneia com tempo programável. 
 
Pressão Não Invasiva com medição das pressões média, sistólica e diastólica por método 
oscilométrico. Modos de operação manual e automático com intervalos de medições 
programados pelo usuário. 
 
Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Cabo de ECG com 5 vias; 01 Cabo de ECG 
com 3 vias; 01 Cabo de extensão para oximetria; 01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo clipe 
de dedo para adulto; 01 Mangueira extensora para manguito de Pressão Não Invasiva; 01 
Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para adulto; 01 Manguito para Pressão Não 
Invasiva, reutilizável, pediátrico; 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para 
obeso; 01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo pele para adulto/pediátrico; 01 Cabo de 
força padrão ABNT; 01 Manual de Operação impresso ou em CD-Rom, em Português. 
 
 


