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ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021- PROCESSO Nº 020/2021 

A Liga Norte Riograndense Contra o Câncer- LNRCC, com endereço na Avenida Miguel 

Castro, 1355 Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000 Natal/RN, inscrita no CNPJ 

sob o nº 08.428.765/0001-39, por intermédio do Pregoeiro Oficial, retifica o descritivo da 

cláusula 3.1.5,  adotando a expressão “aproximada” em vez de “no mínimo”,  e das 

cláusulas: 8.3.5 do Edital e 4.5 do anexo I do Edital: com a supressão  da frase: “Apresentar 

Manual Técnico/Serviço do equipamento, incluindo descrição teórica dos blocos funcionais, 

rotinas, de manutenção corretiva e preventiva, diagramas elétricos e eletrônicos, lista de 

partes e peças com códigos e ficha técnica dos parâmetros do equipamento”, passando a 

ter as seguintes redações, conforme segue: 

3.1.5 -  MESA CIRURGICA ELÉTRICA 
Mesa cirúrgica elétrica para uso em cirurgia geral, obstetrícia, urológica, 
laparoscópica e endoscópica. Características técnicas mínimas: base 
fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento 
anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço 
inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios 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, com tratamento 
anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço 
inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço 
inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, 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. Possuir 
capacidade de carga igual ou superior a 220kg; possuir base integrada com 
rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio com comando 
único; possui sistema de engate rápido para a cabeceira e placas de apoio 
para as pernas; possui comprimento do tampo da mesa cirúrgica de 2100 
mm, 
podendo esta dimensão variar ± 150 mm; possuir largura do tampo da mesa 
cirúrgica de 550 mm, podendo esta dimensão variar ± 50 mm; possuir 
sistema elétrico com controle remoto; permite ainda o ajuste manual da 
cabeceira e placas de apoio para as pernas; possui sistema de segurança, 
tipo fim de curso ou similar, para evitar danos ao equipamento; possui a 
movimentação de altura do tampo, em relação ao solo, com faixa de ajuste 
aproximado de 700 mm até 950 mm; possuir a movimentação de 
deslocamento longitudinal do tampo, em relação à base do equipamento, 
com faixa de ajuste aproximado de até 300 mm; possuir a movimentação de 
inclinação frontal do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faixa de 
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ajuste aproximado entre 25° para cima e 25° para baixo; possui a 
movimentação de inclinação lateral do tampo, em relação ao eixo horizontal, 
com faixa de ajuste aproximado entre 15° para esquerda e 15° para direita; 
possuir a movimentação do dorso do tampo, em relação ao eixo horizontal, 
com faixa de ajuste aproximado entre 70° para cima 
e 40° para baixo; possuir a movimentação de flexão abdominal, relativo ao 
ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste aproximado da 
posição horizontal (180°) até 110° entre dorso e assento; possuir a 
movimentação de flexão lombar, relativo ao ângulo superior entre dorso e 
assento, com faixa de ajuste aproximado da posição horizontal (180°) até 
220° entre dorso e assento; possuir sistema de autonomia de energia com 
bateria interna recarregável de tecnologia sem efeito memória e 
carregamento acoplada ao equipamento; possuir indicação para 
equipamento 
ligado em rede elétrica ou bateria; possuir indicação para bateria com carga 
baixa; atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, 
ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-46.  
Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 controle remoto com fio; 01 
tampo completo, composto por cabeceira (com inclinação ajustável, para 
cima e para baixo), dorso, assento e par de placas de apoio para as pernas 
(separáveis e articuladas); 01 conjunto de colchonete para toda a extensão 
do tampo, com espessura de no mínimo 60mm injetado em poliuretano, 
leve, de fácil manipulação e revestimento que permita fácil assepsia; 01 
conjunto de cinta para fixação do corpo; 01 par de conjunto de apoio para 
os braços, com cinta de fixação; 02 pares de conjunto de apoio suspenso 
para as pernas; 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 
01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes 
laterais;  01 par de ombreiras; demais acessórios necessários para o 
completo funcionamento do equipamento e suas especificações 
supracitadas.  

   

CLÁUSULAS: 8.3.5 DO EDITAL E 4.5 DO ANEXO I DO EDITAL 
Apresentar Manual de utilização/operação do equipamento em língua 
portuguesa e em conformidade com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Os manuais exigidos neste item deverão ser 
apresentados na forma digital (CD/DVD). 

 

Natal, 09 de junho de 2021. 

Eriberto Matias S. de Araújo 
Pregoeiro/LNRCC 
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