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RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, 

MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DE 

EMENDAS, PROPOSTAS E PROGRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 

 

No Edital do Pregão Eletrônico nº 171/2022 e em todos os seus anexos, publicado em diário oficial da união no dia 

14/09/2022, edição 175, ALTERA-SE o descritivo do item 1 do LOTE 2: 

 
LOTE 2 - Valor Máximo do Lote: R$345.350,93 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos). 
 

Ordem Especificação 

1 Sistema para Video Endoscopia Rígida para realização de procedimentos de vídeocirurgias minimamente invasivas, de acordo com 

cada aplicação, Vídeolaparoscopia, Artroscopia, Vídeocirurgia, Histeroscopia, Cistoscopia, Ureteroscopia, Nefroscopia, etc. 

Contendo: com 3 (três) sensores de imagem com tecnologia (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de 

diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. 

Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de 

luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e 
alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir 

controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da 

cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LCD/ LED de Grau Médico de no mínimo 
26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com 

o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que 

permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display 
que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com 

alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao 
insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do 

insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de 

gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 
127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra 

óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 02 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem 

full HD, visão obliqua de 30 graus, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm 
e comprimento mínimo de 30 cm. 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os 

equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, 

rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, 
contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 

com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de 

dissecção com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes, 01 Pinça de 
apreensão fenestrada especial vesícula , 01 Pinça de dissecção Maryland, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada, 01 Aplicador de 

clips médium large 10mm, 01 Cabo de diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 

5mm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm, 01 Container para 
esterilização de todos os instrumentais 

 

Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do certame, 

passam a ser: 

 

O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h30min do dia 20/10/2022 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

das 13h31min do dia 20/10/2022 às 14h00min do dia 20/10/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 

PREÇOS: 14h01min do dia 20 de outubro do ano de 2022, na plataforma eletrônica de abertura de licitações, no 

site www.bll.org.br pelo link BLL Compras, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 

preço por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, de acordo com as 

especificações do edital. 
 

Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de 

Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores 

informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – Departamento de Compras.  

 

A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2022 

 

As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas. 

 

Palotina, 28 de setembro de 2022. 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.bll.org.br/

