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ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2020 

 

OBJETO: Registro de Preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia, em conformidade com o convênio nº 848584/2017, 

processo de nº 25000.095415/2017-31, firmado entre o Ministério da Saúde e a Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, conforme quantidades e especificações constantes do 

termo de referência, anexo I que integra o edital. 

 

 Liga Norte Riograndense Contra o Câncer com sede à Avenida Miguel Castro, nº. 

1355 - Bairro: Nossa Senhora de Nazaré – CEP: 59.062-000 - Natal/RN, por intermédio do 

Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº. 013/2019, publicado no DOE em de 

05/08/2019, torna público a publicação de Adendo ao Edital supracitado, da seguinte forma; 

 

No anexo I do edital, cláusula nº 03, Lote 01, Sub-cláusula 3.1.1 em seu descritivo onde se 

lê: “Suporte de soro em aço inox para auxílio na administração de medicamentos e 

hidratação em pacientes. Deve possuir montagem totalmente modular com dimensões 

normalizadas. Possui coluna em tubo de aço inoxidável com no mínimo 25,4 x 1,2 mm ou 

um 1 pol com 1,2 mm de espessura. possui haste em aço inoxidável. Base em quadripé de 

ferro fundido pintado em pintura epóxi ou em aço inox revestido com material termoplástico 

com rodízios de no mínimo 50 mm ou 2 pol. Possui 4 ganchos cruzados na extremidade 

superior em aço inoxidável. possui sistema de regulagem de altura por meio de anel ou 

manípulo de fixação, com variação de altura aproximadamente entre 1,70m à 2,30m.   

Empresa deverá entregar item montado 

- Leia-se: “Secadora de Traquéias. Equipamento destinado a secagem para uso pós-

lavagem de tubos, mangueiras, instrumentos metálicos, acessórios 
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anestésicos/ventilatórios, vidros, borrachas, etc. equipamento automático, 

microprocessado e programável. capacidade para secar no mínimo 40 traquéias 

simultaneamente. possui display possibilitando o manuseio dos parâmetros e 

visualização do processo. software com interface do usuário no idioma português. 

possui ciclos com aquecimento controlado. Estrutura construída em aço inox AISI 304 

ou material superior. Painéis externos confeccionados em chapa de aço inox AISI 304 

ou material superior. câmara interna com acabamento soldado para evitar infiltrações 

de partículas indesejáveis ao processo, a fim de minimizar riscos de contaminação no 

interior da câmara. porta vertical frontal de vidro duplo temperado com dispositivo de 

vedação de guarnições em silicone resistente a altas temperaturas de trabalho. 

volume do compartimento interno de pelo menos 300l. deverá ter sistema de trilhos 

internos para a acomodação de no mínimo 06 racks construídos em aço inox com 

acabamento eletropolido ou material superior. possui capacidade para até 10 

prateleiras para cestos e possui bandeja para a coleta de fluidos do material na parte 

inferior do gabinete. 

Permite seleção de tempo de secagem entre 5 a 60 minutos no mínimo e temperatura 

selecionável de 60à 90 °c. Possui sistema de alarmes audiovisuais. Dispositivo de 

secagem composto por um filtro bacteriológico, ventilador e aquecedor. Potência 

mínima de aquecimento de 4 kW. Possui filtro bacteriológico de 0,1 micra com 

eficiência de 99,995% no mínimo na entrada de ar da câmara de secagem. Possui um 

sensor de temperatura termoresistivo para controle da temperatura da câmara de 

secagem posicionado no duto de sucção do ar de circulação. Possui sistema de 

proteção para sobrecarga do motor e de aquecimento.  

Acompanha no mínimo os seguintes acessórios: 

 04 racks para dispositivos fixadores de traquéias adulto com capacidade 

mínima para 06 traquéias para cada rack; 

 02 racks para dispositivos fixadores de traquéias infantil com capacidade 

mínima para 06 traquéias para cada rack; 

 02suportes para dispositivos fixadores de balões de respiração ou máscaras 
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com engates para materiais; 

 02 racks para canulados e mangueiras flexíveis; 

 05 prateleiras em aço inox, gradeadas, removíveis e com acabamento 

eletropolido para armazenamento de materiais; 

 05 cestos padrão din; 

 Todos os demais acessórios e insumos existentes para o pleno funcionamento 

da máquina; 

 Alimentação elétrica de 220 v, 60hz.”  

 

 

Natal (RN), 13 de Julho de 2020. 

 

Eriberto Matias Silva de Araújo 

Pregoeiro Oficial – LNRCC 

 


