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EDITAL COMPLEMENTAR 005 

EDITAL N° 021/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

 

1. PREÂMBULO 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 

Pregoeiro designado pelo Ato nº 272 de 09 de Maio de 2018, no uso de suas atribuições, TORNA 

PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL 021/2018 do PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 para Registro de 

Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e 

seus anexos, de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

DO OBJETO DO CERTAME: 

“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO 

ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 

COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

 

2. ALTERAÇÕES 

2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 

 

2.1.1. Ficam retificados os itens abaixo relacionados do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, que trata da 

descrição do item 05, conforme a seguir descrito: 

 

Onde lia-se: 

(...) 

3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

05 

ARCO CIRÚRGICO (INTENSIFICADOR DE IMAGENS)  
Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações 

em procedimentos ortopédicos e cirurgias gerais. Arco com 

movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento 

orbital de no mínimo 120 graus ou superior, angulação total de pelo 

menos 360 graus ou superior, distancia da fonte ao intensificador de 

imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 65 cm, 

espaço livre de no mínimo 70 cm. Intensificador de imagem e 

monitores: de 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. 

Dois monitores TFT ou LCD de no mínimo 17 polegadas ou superior, 

com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels em um carrinho 

separado independente do Arco. Central de TV com rotação para 

correção da orientação da imagem e indicação gráfica de angulação, 

câmera CCD. Gerador de alta freqüência com potencia de 2.0 kW ou 

maior, tudo de raio X com anodo estacionário e ponto focal duplo, 

sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6mm e o maior igual ou 

menor a 1,00mm. Colimador de controle remoto e filtro 

semitranspartente para homogeneização de imagens de rotação 

ilimitada. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica 

do anôdo de no mínimo 70kHU ou maior. Fluoroscopia com no 

mínimo 40 a 110 kV e corrente máxima de 10 mA ou maior. Modo 

Radiografia com no mínimo 40 a 110 kV, 13 mA ou maior para 

exposição de cassetes. Memória com recurso de retenção da ultima 

imagem adquirida, armazenamento de no mínimo 15.000 imagens. 

Filtro de redução de ruído, rotação de imagens se a necessidade de se 

emitir radição durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento: 

gravador de CD/DVD e saída USB integrados ao sistema e Interface 

DICON 3.0. Garantia mínima de 01 ano. 

Manual do usuário em português. Rede de alimentação elétrica 220. 

UNIDA

DE 
01 

280.000,0

0 
280.000,00 
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Leia-se: 

 (...) 

3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

05 

ARCO CIRÚRGICO (INTENSIFICADOR DE IMAGENS)  

Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para 

aplicações em procedimentos ortopédicos e cirurgias gerais. Arco 

com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, 

movimento orbital de no mínimo 120 graus ou superior, angulação 

total de pelo menos 360 graus ou superior, distancia da fonte ao 

intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de 

no mínimo 65 cm, espaço livre de no mínimo 70 cm. Intensificador 

de imagem e monitores: de 9 polegadas, com pelo menos dois 

campos de entrada. Dois monitores TFT ou LCD de no mínimo 17 

polegadas ou superior, com resolução mínima de 1280 x 1024 

pixels em um carrinho separado independente do Arco. Central de 

TV com rotação para correção da orientação da imagem e 

indicação gráfica de angulação, câmera CCD. Gerador de alta 

freqüência com potencia de 2.0 kW ou maior, tudo de raio X com 

anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, 

igual ou menor que 0,6mm e o maior igual ou maior a 1,00mm. 

Colimador de controle remoto e filtro semitranspartente para 

homogeneização de imagens de rotação ilimitada. Colimação sem 

emissões de radiação. Capacidade térmica do anôdo de no mínimo 

70kHU ou maior. Fluoroscopia com no mínimo 40 a 110 kV e 

corrente máxima de 10 mA ou maior. Modo Radiografia com no 

mínimo 40 a 110 kV, 13 mA ou maior para exposição de cassetes. 

Memória com recurso de retenção da ultima imagem adquirida, 

armazenamento de no mínimo 15.000 imagens. Filtro de redução 

de ruído, rotação de imagens se a necessidade de se emitir radição 

durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento: gravador de 

CD/DVD e saída USB integrados ao sistema e Interface DICON 

3.0. Garantia mínima de 01 ano. 

Manual do usuário em português. Rede de alimentação elétrica 

220. 

UNID

ADE 
01 280.000,00 280.000,00 

 

 

3. DA RATIFICAÇÃO: 

3.1. Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital n° 021/2018 do Pregão Presencial n° 

020/2018, de 22 de Outubro de 2018, permanecendo válidos e inalterados os itens e subitens não expressamente 

modificados por este Instrumento. 

3.1.1. O início da sessão pública, Conforme Edital Complementar nº 004, será mantida, ou seja, às 08 h 00min (horário 

de Mato Grosso) do dia 28 de Fevereiro de 2019, na sala de Licitações, Sede Administrativa do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro 

Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 14 de Fevereiro de 2019. 

 

 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 

 


