
                               
 

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 Termo de Referência no que diz respeito ao descritivo do Item 5 (Mesa Cirúrgica). 

Foi retirada do Edital a exigência de GRAU DE PROTEÇÃO IP – 54 (proteção contra projeções d’agua). 
Dessa forma, o descritivo do respectivo item ficou conforme redação abaixo: 

 

05 

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, 
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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. 
 
Deve permitir os seguintes ângulos mínimos: 
Cabeceira subir/baixar 30°; Perneira subir/baixar 0°-35°/0°-70°; Dorso subir                     
0°-65°; 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.  
 
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) par de apoio lateral de cabeça. 
 

 

Assim, considerando as alterações realizadas no Edital, a Pregoeira informa que será designada nova 
data para realização do certame. 

 

  

                                         Pouso Alegre, 17 de outubro de 2022. 

  

                                                     Rutinéia Pereira Bannitz 

                                                                Pregoeira 


