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1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, por intermédio de seu PREGOEIRO 

OFICIAL, designado pela Portaria Municipal N° 001 de 10 de Janeiro de 2018, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 

006/2018, com base no que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 006, de 

12/02/2010, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Fica retificado a descrição do ITEM 07 do Termo de Referência (ANEXO I) passando a ter o 

seguinte texto: 

 
07 301326 MESA CIRÚRGICA MECÂNICA 

Base em formato de T construída em chapa de 
aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, 
com revestimento em ABS, contra impactos e 
desinfetantes, com movimentação da base 
realizada através de rodízios. A fixação do 
equipamento deverá ser através de travamento 
das rodas retráteis acionadas por pedal, com 
sapatas de apoio de borracha para garantir maior 
fixação ao piso. Coluna de elevação composta 
por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 
1045 com cromo duro retificado, sistema 
hidráulico acionado através de pedal. 
Revestimento da coluna em aço inoxidável. 
Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - 
níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo 
até 05 seções: cabeceira duplo estágio, dorso do 
tampo, assento do tampo, renal e pernas. Réguas 
em aço inox para colocação de acessórios. Os 
movimentos de trendelemburg, reverso de 
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, 
dorso, pernas e renal deverão ser acionados por 
manivelas removíveis localizadas nas laterais da 
mesa ou pneumaticamente. Cabeceira removível 
com movimentos mecânicos. Capacidade de 
peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; 
Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no 
mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de 
colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par 
de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de 
Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas 
Certificados: certificado de boas práticas de 
fabricação e/ou armazenamento e distribuição de 
produtos para a saúde emitido pela ANVISA;  
Certificados de conformidade com as normas 
brasileiras de segurança elétrica e grau de 
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proteção de líquidos ipx4. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto: marca do fabricante e registro no 
ministério da saúde. 
Manual de instruções em português.  
Garantia mínima de 01 ano. 

 

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA: 

3.1. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 

estabelecido conforme abaixo: 

3.2. O início da sessão pública será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 04 de Abril de 2018, no 

endereço eletrônico e www.bll.org.br. 

3.3. O início da disputa será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 04 de Abril de 2018, no 

endereço eletrônico www.bll.org.br. 

3.4. Data final de acolhimento das propostas eletrônicas: 18hs do dia 03/04/2018 (Horário de Brasília) 

 

4. DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 

  

 

Peixoto de Azevedo MT, 21 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro 
 


