
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 49/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, 

Decreto Municipal nº 13/2009, Lei Municipal nº 1.781/2010, Lei Municipal nº 1.766/2009 e Lei 

Complementar nº 123 de 14/12/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93  e posteriores 

alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que ficam processadas  retificações no Edital 

nº 49/2014 – Pregão Presencial, conforme abaixo: 

 

1 - Altera a redação da ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO, constante no  ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES, o qual  passa a vigorar nos seguintes termos:  

 

ITEM NOME E ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

MESA PARA ALTA CIRURGIA 

Equipamento deve ser fabricado e possuir 

BASE: Aço SAE 1020 revestida com chapa de aço inoxidável tipo 

AISI 304 de 1.2 mm, apoiada sobre rodas giratórias para 

movimentação quando necessário. Coluna fabricado em Aço SAE 

1020, quadrada revestida em aço inoxidável AISI 304 1.2 mm, com 

leito com 5 seções fabricado em acrílico radio - transparente, para 

utilização do Raio X (Suporte de Buck) e intensificador de imagem 

nos membros inferiores, com réguas paralelas também em aço 

inoxidável AISI 304 19X9,5 mm. Sistema de Elevação e descida, 

acionados com comandos elétricos com cabo. Alimentação 220 V. 

No Break ou sistema de alimentação de emergência para elevação e 

retorno. Deve possuir rodízios com 50 mm para movimentação 

conforme necessidade. O Equipamento deverá proporcionar todas as 

posições necessárias para a realização dos procedimentos: Deverá 

suportar pacientes com peso de até 200 Kg. elevação renal, 

lateralidade, trendelemburg, perneira (bipartida-opcional), dorso, 

proclive e cabeceira, assim como freios em sua base com  sistema 

rápido de mobilização através de pedal. 

Acessórios que devem acompanhar o equipamento  

 01 Conjunto de colchonetes de espuma poliuretano 

skin(pele) integral injetável. 

 01 Par de ombreiras 

 01 Par de porta coxas, revestida em poliuretano 

 01 Arco de narcose 

 01 Suporte para apoio lateral   

 01 Par Suporte de braço 

 01 Bandeja para placenta em aço inoxidável 

 01 Par de pega-mão 

 

 
 

02 28.000,00 56.000,00 
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3 – Devido as alterações, prorroga-se o prazo para o recebimento e abertura das propostas para o dia 

02/10/2014, às 09:00 horas. 

  

Ficam ratificadas as demais condições do Edital nº 49/2014 – Pregão Presencial. 

 
 

 

Agudo, 18 de setembro de 2014.- 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                    Prefeito Municipal.- 

 


