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ERRATA N° 002 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 376/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131.337/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 570, datada no dia 09 de 
novembro de 2021 e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 
10 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, informa aos 
interessados em participar da licitação em referência, objetivando a Contratação de 
Empresa Especializada para Serviços de Locação de 12 aparelhos intensificadores 
de imagens (ARCO CIRÚRGICO), para unidades de destino de acordo com 
necessidade por demanda para atender as unidades (ANEXO II) administradas pela 
Emserh no estado do maranhão, as seguintes alterações: 

 

 

Onde se lê: 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 376/2021– CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 - EMSERH 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ARCO CIRÚRGICO 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM MANUTENÇÃO INCLUSA 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 

• Eficácia – com tecnologia de alta freqüência, 

fluoroscópica com regulagem automática de dose 

e grande capacidade de absorção de calor • 

Memória digital, retenção da última Imagem 

fluoroscópica e dois monitores • Intensificador de 

imagem ultracompacto com câmera CCD 

disponível em tamanhos 9” (23 cm) e 6” (15 cm) 

• Modo Standby – elimina a liberação acidental 

de radiação durante o transporte • Rotação da 

imagem para a visualização das imagens 

independentemente da posição do órgão 
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LÊ-SE:  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 376/2021– CSL/EMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.337/2021 - EMSERH 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ARCO CIRÚRGICO 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM MANUTENÇÃO INCLUSA 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DO ARCO CIRÚRGICO 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Intensificador de imagem uso radiológico, componentes: arco cirúrgico, 

fluoroscopia continua e pulsada, tipo foco: radiografia digital, exposição direta, 

angulação: subtração digital, frequência mínima 6 imagens, seg, medidor: 

visualização positiva, negativo. 

DESCRITIVO COMPLEMENTAR: 

Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em 

procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia. Arco com movimento 

vertical motorizado mínimo de 40 cm, movimento orbital de 120 graus mínimo, 

angulação total de no mínimo 360 graus, distância da fonte ao 

intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de 65 cm no 

mínimo, espaço livre de no mínimo 70cm. Intensificador de imagem de no 

mínimo 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. Dois monitores 

TFT ou LCD de no mínimo 19 polegadas, com resolução mínima de 1280x1024 

pixels. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. 

Gerador de alta frequência com potência mínima de 12 kW ou maior, tubo de 

raio X com anodo giratório e ponto focal duplo, sendo o menor desses, no 

máximo 0,6mm e o no máximo a 1,6mm e colimador.  

Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, 300kHU 

mínimo. Fluoroscopia com no mínimo 40 a 110 kV e corrente máxima de 6 mA. 

Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente mínima de 13 mA. 

Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento 

de no mínimo 5.000 imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem 

a necessidade de se emir radiação durante a rotação. Deve acompanhar o 

equipamento: saída USB integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 com as 
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modalidades Storage e Worklist. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de 

fabricação. Permite-se variação de 10% nas medidas apresentadas.  

OBS.: Da quantidade estipulada, sendo que 4(quatro)destes equipamentos 

possam conforme necessidade serem requeridos para cirurgia vascular. 

 
 

 
 

 
Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 
edital, sendo remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 
376/2021 – CSL/EMSERH, para o dia 03 de janeiro de 2022, às 14h30min 
(horário local), no www.licitacoes-e.com.br. 
 
 

São Luís (MA) 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 

http://www.licitacoes-e.com.br/

