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ERRATA 02 

PROCESSO Nº 20/2019 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo 
Mourão – COMCAM (Cis-Comcam), Consórcio Público de Direito Público, com CNPJ nº 
95.640.322/0001-01, com endereço na Rua Mamborê, n° 1542, CEP 87.302-140, Campo 
Mourão-PR, por meio de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 05/2019, de 20/02/2019 - 
Publicada no Jornal Tribuna do Interior em 21/02/2019, Edição n. 10.025 e Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação designado pela Portaria n° 06/2019, de 20/02/2019 
Publicada no Jornal Tribuna do Interior em 21/02/2019, Edição n. 10.025 Henrique Rodrigues 
Vigilato, vem, por meio desta errata, RETIFICAR o que segue: 

1 – Descrição do item 13: TONÔMETRO 

Onde se lê: Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, 
medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80mmhg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve 
acompanhar 10 prismas e calibrador. Auto tonômetro com paquimetria; Tonômetro de não 
contato, o que evita incomodo durante as medições. Características: exame 100% automático, 
alta precisão e confiabilidade, paquimetria, compensação de pressão/paquímetria, impressora 
térmica e corte automático do papel; Função de alinhamento precisa e fácil. Uma vez alinhada, 
pulso de ar e medições começam automaticamente. Monitor escamoteavel podendo ser 
deslizado 30⁰ a esquerda e inclinado até 40° na vertical; Especificações: display de tela LCD 5.7 
coloridos, queixeira elétrica, impressora térmica com auto corte, luz de fixação interno e externo, 
aviso indicativo quando pressão intraocular exceder o valor pré-determinado, interface UBS/ 
RS232C/ LAN, opção de entrada para ID: inserção de dados do paciente visualizado na tela, 
alinhamento automático e modo de medição totalmente automática/ automática/manual. Faixa 
de medição da pressão intraocular: 0 – 60mmhg V; Princípio da medição: sopro de ar; faixa de 
mudança: 30/60 mmhg; Faixa de medição da paquimetria: 150 – 1300 microns; fonte de luz: LED 
azul. O valor da pressão intraocular é ajustado automaticamente pela informação da espessura 
da córnea. Bivolt. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega. 

Lê-se: Tonômetro de aplanação, tipo Goldmann para lâmpada de fenda fixo, modelo Haag & 
Strait, com marcação de 0 a 10 kpa (equivalente em mmHG de 0-80) montado em um pivô sobre 
o microscópio. Uma posição programada assegura a exata centralização do prisma com a 
objetiva esquerda, quando não está em uso o instrumento vai para uma posição segura, girando-
se o mesmo para a direita. Acompanha um estojo com um prisma, um contrapeso para 
calibragem e uma caixa com botões de fluoresceína, configuração de contato, tipo fixo, modo de 
captura manual, Modelo: ART100. Acompanha 2 prismas. Garantia 12 (doze) meses a partir da 
entrega. 

2 – Descrição do item 6: CERATÔMETRO  

Onde se lê: Equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea. Autorrefrator 
com Ceratômetro com sensor automático que com 3 mecanismos de movimento permitem 
rastrear automaticamente o ponto de medição e completa-lo. Modo de medição: Modo K/R; 
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Ceratometria contínua e refractometria; Modo REF; Refractometria; Modo KER; 
Ceratometria; Modo P KER; Ceratometria periférica; Modo de visualização colorida; 
Visualização de Color e assistência de lente de contato (branco e luz azul LED); 
Meibography Mode; Modo especial para observar a glândula Meibomian; Modo TFBUT; 
Modo especial para medição BUT Refractometria; Distância vertex (VD); 0.0, 12.0, 13.5, 
13.75, 15.0; Esfera (SPH); -30.00~+25.00 (VD=12mm) (incrementos: 0.01, 0.12, 0.25D); 
Cilindro (CYL); 0.00~±12.00D (incrementos 0.01, 0.12, 0.25D); Forma cilíndrica; -, +, ± 
(Mixed); Distância Pupila; 10~85mm, Diâmetro mínimo de pupila; ø2.0mm. 
Queratometria: Raio de curvatura; 5.0~13.0mm (incrementos: 0.01mm); Poder da 
córnea; 25.96~67.50D (incrementos: 0.05, 0.12, 0.25D) (Quando o índice de refração 
equivalente da córnea é 1,3375); Astigmatismo corneano; 0.00~ -15.00D (incrementos: 
0.05, 0.12, 0.25D); Eixo; 0~180° (incrementos: 1° ); Diâmetro de pupila e íris; 2.0~14.0mm 
(incrementos: 0.1mm); Memória de dados; 10 medições para cada olho; Teste VA – Teste 
Refractivo Subjetivo; Medição VA; 0.1/ 0.1/0.25/0.32/ 0.4/ 0.5/0.63/ 0.8/ 1.0/1.25><20/200 
/ 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 / 20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16; Esfera (SPH); -22D 
para +22D (incremento 0.25D); Cilindro (CYL); 0 para ±10D (Máximo, incremento 0.25D); 
Eixo do cilindro; 0 para 180° (incremento 1°/5°). Alcance de Movimento: Cima-baixo; 
±15mm; Esquerda-direita; ±5mm, ±2mm; Avançar-Voltar; ±5mm, ±2mm. Outros: Tela; 7 
polegadas LCD wide colorida TFT, painel de toque com a função de inclinação; Interface; 
RS-232 x 1, USB (for Service) x 1, Wi-Fi (Para dados); Wi-Fi; Banda: 2.4GHz, IEE802.11b/g. 
Segurança: WPA2-PSK; Impressora interna; Impressora de linha térmica com a função de 
corte automático; Economia de energia; desligar automático (5min); Power Supply; 100-
240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz; Dimensão/Peso; 262(largura) X 518(comprimento) X 
441(altura)mm, 19kg. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.  

Lê-se: Equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea Escala de medição: 
Raio: 5.5 – 11mm Dioptrias: 35 – 68D, Ajuste da ocular: -5D a +5D, Menor superfície medida: 
R=5.5mm Ø 1.65mm R=7.5mm Ø 2.36mm R=11mm Ø 3.36mm, Precisão: 0.02mm, Intervalo 
de medição:  0.25D, Botão Interruptor: Para ajuste de intensidade e brilho da lâmpada, 
Focalização: : Joystick, Rotação Manual, Queixeira de Posicionamento: Ajustável por botão, 
Alimentação: 220VAc ou 110VAc 50/60Hz, Peso Total: 38KG, Volume da embalagem: 
0.235m³, Mesa Elétrica: Ajustável com comando de subida e descida, testeira e queixeira, 
Fonte de Luz: Ajustável para até 8 lâmpadas. 

3 – Descrição item 4 – PROJETOR OFTALMOLÓGICO 

Onde se lê: Projetor de LED optótipo digital com ajuste de distância de projeção e tamanho 
de letra, possuir animação de vídeo e teste de daltonismo. Possuir 41 opções de slides. 
Filtros de polarização vermelho/verde, azul/amarelo e teste de equilíbrio binocular, teste 
stéreo, teste de aniseiconia e teste de fusão. Controle remoto sem fio, software de fácil 
utilização; Distância de Projeção = 2,5 a 8m; Ampliação da projeção = 30x a 5m; acompanha 
monitor LCD, no mínimo de 26 polegadas; Bivolt; Projetor de optótipos digital. Deve 
apresentar, de maneira randômica, todos os principais padrões de optótipos em escala 
Snellen e Logmar: letras, números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos testes 
como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, 
luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 até 20/400. Deve 
possuir tela de descanso (stand-by) personalizável. Deve possuir banco de dados que 
permite configurar e armazenar as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a 
usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve 
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acompanhar o equipamento. Distância ajustável: de 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar 
monitor de 22 polegadas no mínimo com entrada HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% 
e negativo. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. Garantia 12 
(doze) meses a partir da entrega.  

Lê-se: Projetor de LED optótipo digital com ajuste de distância de projeção e tamanho de 
letra, possuir animação de vídeo e teste de daltonismo. Possuir 41 opções de slides. Filtros 
de polarização vermelho/verde, azul/amarelo e teste de equilíbrio binocular, teste stéreo, 
teste de aniseiconia e teste de fusão. Controle remoto sem fio, software de fácil utilização; 
Distância de Projeção = 2,5 a 8m; Ampliação da projeção = 30x a 5m; acompanha monitor 
LCD, de até 22 polegadas; Bivolt; Projetor de optótipos digital. Deve apresentar, de maneira 
randômica, todos os principais padrões de optótipos em escala Snellen e Logmar: letras, 
números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos testes como Ishihara, teste de 
torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador 
de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 até 20/400. Deve possuir tela de descanso 
(stand-by) personalizável. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar 
as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em 
parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento. 
Distância ajustável: de 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de até 22 polegadas no 
mínimo com entrada HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e negativo. Filtros: 
Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. Garantia 12 (doze) meses a 
partir da entrega.  

4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

Onde se lê: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30min do dia 30/07/2019 

 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14h00min do dia 30/07/2019 

Lê-se: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 14/08/2019 

 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08h15min do dia 14/08/2019 

5 – ITEM 19 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Inclui-se o item 19.6.1: 

19.6.1 – Em se tratando de pregão eletrônico “menor preço por item”, os lances deverão ser 
ofertados na forma unitária.  

 

Campo Mourão, 30 de julho de 2019. 

 

Henrique Rodrigues Vigilato 

Pregoeiro – Portaria n° 05/2019 de 20/02/2019. 

Presidente da C.P.L – Portaria n° 06/2019 de 20/02/2019. 

 

Obs: A VIA ORIGINAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE ASSINADA, DISPOINVEL PARA CONSULTA 
PÚBLICA NA SEDE DA ENTIDADE. 


