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ERRATA N° 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 370/2021-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.471/2021 – EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 
07 (sete) Torres de Vídeo de Laparoscopia, para atender o HOSPITAL DA ILHA, unidade 
administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 
 

O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, com base na manifestação da GERÊNCIA DE 
ENGENHARIA CLINICA, setor técnico responsável, decidiu pela alteração dos itens n 
edital, a seguir: 

LÊ-SE CORRETAMENTE NO ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

LOTE UNICO 

Item Especificações Unid. Qtd. 
P. 

Unitário 
P. 

Total 

1 

Torre de Vídeo Laparoscopia: Estante móvel para equipamentos de Videocirurgia, 
totalmente fechada com duas portas de acesso frente e fundos, com abertura de 270 
graus, dispositivo de travar as portas na posição aberta, cinco prateleiras com 
regulagem de altura, quatro rodízios giratórios linha hospitalar 100 m/m, sendo dois 
com trava. Sistema de videocirurgia integrado, composto por: microcâmera de alta 
definição Full HD com resolução de 1920x1080  pixels mínimo, saída de luz LED com 
conexão própria para cabo de fibra ótica, monitor com iluminação em LED de 27 
polegadas e com saída auxiliar DVI. Possui controle de funções através do painel 
lateral ou controle remoto pela cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 100 
a 230V, 60 Hz. Rinsuflador de CO2 eletrônico microprocessado com alta precisão e 
capacidade de insuflação de 40 litros por minuto mínimo. Tela touch Screen que 
permite ao usuário acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos 
status de informação, leituras de pressão, fluxo de CO2, volume de gás consumido, 
assim como alterá-las através de um simples toque na tela. Alarme sonoro e visual do 
circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio. 
Sistema de identificação de posicionamento de agulha de Veress (obstrução), com 
alarme sonoro e visual. Insuflação intermitente e pulsante com circuito de proteção 
que evite leitura indevida do fluxo e pressão administrada ao paciente, com alta 
precisão de insuflação e de leitura de pressão e fluxo por ser microprocessado. Sistema 
anti-congelamento interno no caso de grandes cirurgias. Tecnologia totalmente 
microprocessada com redundância de segurança (2 microprocessadores internos). 
Fluxos Automático e Manual sendo AUTOMÁTICO: em 2 níveis. Baixo (até 2L/min) e 
Alto (de 0L/mim até 40L/min - sempre mantendo a PRESSÃO AJUSTADA) e MANUAL: 
Usuário define nominalmente o fluxo desejado, de 0L/min até 40L/min. Preparado 
para acessório de aquecimento de gás. Alimentação elétrica automática 90 a 240V 
50/60HZ. 1 CB-01-48-250 CABO DE FIBRA ÓPTICA Cabo de fibra ótica, ponteiras de 
cristal e adaptadores para instrumental e fonte de luz intercambiáveis com CABO DE 
FIBRA ÓPTICA padrão de encaixe para diferentes fabricantes. Quantidade 1 
OTC1033630° (11.0043a ) ÓPTICA LAPAROSCOPICA AUTOCLAVÁVEL 10MM 30° 
Endoscópio Rígido de 10mm de diâmetro e 30° de visão, comprimento 336mm. Feita 
de aço inoxidável com soldas a laser de alta precisão e resistência. Lentes distal e 
proximal. Fabricadas com peça única de Safira de alta definição com anti-embaçante. 
Compatível com camisas e acessórios de outros fabricantes. Quantidade 1 CAIXA DE 
ÓTICA  PARA ESTERILIZAÇÃO Caixa retangular perfurada em aço inoxidável com 
suporte em silicone utilizado para acondicionamento e esterilização de 1 ótica. Evita 
embaçamento da ótica, reduzindo tempo cirúrgico e propiciando benefícios fisiológicos 
ao paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 R$          R$         

VALOR TOTAL DO LOTE  R$  
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Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 
EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes- 
e.com.br, com as alterações realizadas. 

 
Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de Abertura 

da Licitação Eletrônica nº 370/2021 para as 10h30min do dia 07 de dezembro de 
2021, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando as demais condições inalteradas. 
Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada  à Avenida 
Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

 
 

São Luís (MA), 08 de novembro de 2021 

 
 

Vinicius Boueres Diogo Fontes 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 3.844 
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