CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, S/N, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307
_______________________________________________________________________________
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 05/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo também com a Resolução nº18/2012; 19/2013;
30/2015 e 31/2015 e demais legislações aplicáveis, considerando que este pregão será na modalidade eletrônica
e de menor valor por item, e que houve a necessidade de complementação/alteração da descrição do item 2,
I)

Altera-se o anexo I, da seguinte forma:

ONDE LÊ-SE:
ITEM

DESCRIÇÃO

2

Autoclave digital horizontal com capacidade aproximada de
100 LITROS: Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD
com mensagens. Porta Barreira Simples inox e alumínio.
Transdutor pressão/pressostato. Sensor / termostato. Possuir
sensor de porta aberta com indicação no painel. Desaeração e
despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6
pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Controle
de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso
haja falta d´água. Possuir ciclos de 1 a 99 (Configurável) que
atende as principais necessidades. Controle eletrônico que
desarma o sistema em caso de aumento da temperatura
configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador.
Chave geral. Possuir filtros. Possuir entrada exclusiva para
validação. Estrutura em aço A36. Ser de simples manutenção.
Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash) para cada tipo de
material. Secagem eficiente. Secagem extra. Possuir fusível na
placa eletrônica. Desligamento automático ao final do ciclo.
Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a
câmara estiver pressurizada. Alimentação: 220 v. Frequência:
50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência:
Configurável de 600 a 18000 Watts. Pressão Máxima de
Trabalho: 2,2 kg/cm. Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável.
Alarme: 18 níveis configuráveis. Temperatura 120° a 135°C
(configurável). Tempo configurável. Temperatura máxima
150ºC. Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio. Anel de
vedação da porta: Silicone. Sistema eletrônico:
Microcontrolado/processado. Água: Inserção automática/manual.
Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/segurança. Proteção
subpressão: Válvula de antivácuo. Sistemas de segurança: 20
(configurável). Indicação para monitoramento: Digital com auto
diagnóstico à distância. Painel de comando: Posicionado na parte
frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão/mensagens
de comando). Maior conforto ao operador atendendo as normas.
Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio.
Dimensões aproximadas: Dimensões internas (mm) 400 X 400 X
700 mm (A x L x P); Dimensões externas (mm) 1800 X 950 X
1000 mm (A x L x P). O equipamento deverá ser devidamente
instalado pelo fornecedor no local de entrega sem custo adicional
a ser agendada posteriormente após as adequações necessárias no
espaço físico pelo CISI no local da instalação (rede elétrica,
hidráulica, predial).
O fornecedor deverá prestar treinamento operacional do
equipamento para a equipe do CISI em data posterior a ser
agendada pelo recebedor do produto;
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente no
período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

UNID. QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR
MÁXIMO

Unid.

R$
52.326,00

R$
52.326,00
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LEIA-SE:

ITEM

DESCRIÇÃO

2

Autoclave digital horizontal 02 portas tipo barreira (barreira
sanitária) com capacidade aproximada de 100 litros: Painel
digital alfanumérico com tecnologia LCD com mensagens. Porta
barreira dupla inox e alumínio. Transdutor pressão/pressostato.
Sensor / termostato. Possuir sensor de porta aberta com indicação
no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla
laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a
porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima das
resistências do gerador caso haja falta d´água. Possuir ciclos de 1
a 99 (Configurável) que atende as principais necessidades.
Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento
da temperatura configurável. Baixo consumo de água e energia.
Copo dosador. Chave geral. Possuir filtros. Possuir entrada
exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Ser de simples
manutenção. Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash)
para cada tipo de material. Secagem eficiente. Secagem extra.
Possuir fusível na placa eletrônica. Desligamento automático ao
final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra
enquanto a câmara estiver pressurizada. Alimentação: 220 v.
Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência:
Configurável de 600 a 18000 Watts. Pressão máxima de
Trabalho: 2,2 kg/cm. Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável.
Alarme: 18 níveis configuráveis. Temperatura 120° a 135°C
(configurável). Tempo configurável. Temperatura máxima
150ºC. Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio. Anel de
vedação da porta: Silicone. Sistema eletrônico:
Microcontrolado/processado. Água: Inserção
automática/manual. Proteção sobrepressão: Válvula de
alívio/segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo.
Sistemas de segurança: 20 (configurável). Indicação para
monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância. Painel
de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:
temperatura, tempo e pressão/mensagens de comando). Maior
conforto ao operador atendendo as normas. Abertura da porta:
Fuso em aço inox com duplo estágio. Dimensões aproximadas:
Dimensões internas (mm) 400 X 400 X 700 mm (A x L x P);
Dimensões externas (mm) 1800 X 950 X 1000 mm (A x L x P).
O equipamento deverá ser devidamente instalado pelo fornecedor
no local de entrega sem custo adicional a ser agendada
posteriormente após as adequações necessárias no espaço de
responsabilidade do CISI (rede elétrica, hidráulica, predial).
O fornecedor deverá prestar treinamento operacional do
equipamento para a equipe do CISI em data posterior a ser
agendada pelo recebedor do produto;
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente no
período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

UNID. QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR
MÁXIMO

Unid.

R$
52.326,00

R$
52.326,00
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II)

Retifica-se o Edital passando a constar o seguinte:

ONDE LÊ-SE:

1. ENDEREÇO, DATA E HORA DO CERTAME
1.1.

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços
recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário abaixo discriminado.

ENDEREÇO ELETRÔNICO;
www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”
DATA: 28/08/2017
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)
LEIA-SE:

1. ENDEREÇO, DATA E HORA DO CERTAME
1.1.

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços
recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário abaixo discriminado.

ENDEREÇO ELETRÔNICO;
www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”
DATA: 15/09/2017
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)

III)

Os demais itens, subitens e cláusulas do referido edital permanecem inalterados.
Medianeira, 25 de agosto de 2017.
Vânia Raquel Furmann Moreira - Pregoeira

