HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
ÁREA DE LICITAÇÕES
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 4.426/74 - CNPJ: 47.018.676/0001-76
Av. Prefeito Faria Lima, n° 340 - Parque Itália - Campinas/SP
CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5712 / 5865

ADENDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2017
PROCESSO Nº 505/2017
OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (luvas cirúrgicas).
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro,
procedeu à alteração no Edital da licitação em epígrafe.
01) Alterar a Quantidade total dos itens 03 e 04 do ANEXO I,
Onde se lê:

03

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX N°
7,0 - Luva para procedimento cirúrgico tamanho n° 7,0, isenta de
pó, livre de látex, confeccionada em borracha sintética, flexível,
resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário,
impermeável, em formato anatômico, superfície interna lisa
revestida com polímero acrílico para proporcionar melhor
calçamento, superfície externa texturizada. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas, com punho longo e alta
sensibilidade ao toque. Não deve haver presença de furos,
emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita
utilização do produto. Embalagem estéril, com indicação de mão
direira e esquerda, proporcionando abertura asséptica, em papel
grau cirurgico, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

Par

2.700

COTA PRINCIPAL/
AMPLA PARTICIPAÇÃO

04

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX N°
7,0 - Luva para procedimento cirúrgico tamanho n° 7,0, isenta de
pó, livre de látex, confeccionada em borracha sintética, flexível,
resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário,
impermeável, em formato anatômico, superfície interna lisa
revestida com polímero acrílico para proporcionar melhor
calçamento, superfície externa texturizada. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas, com punho longo e alta
sensibilidade ao toque. Não deve haver presença de furos,
emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita
utilização do produto. Embalagem estéril, com indicação de mão
direira e esquerda, proporcionando abertura asséptica, em papel
grau cirurgico, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

Par

300

COTA
RESERVADA
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Leia-se:

03

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX N°
7,0 - Luva para procedimento cirúrgico tamanho n° 7,0, isenta de
pó, livre de látex, confeccionada em borracha sintética, flexível,
resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário,
impermeável, em formato anatômico, superfície interna lisa
revestida com polímero acrílico para proporcionar melhor
calçamento, superfície externa texturizada. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas, com punho longo e alta
sensibilidade ao toque. Não deve haver presença de furos,
emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita
utilização do produto. Embalagem estéril, com indicação de mão
direira e esquerda, proporcionando abertura asséptica, em papel
grau cirurgico, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

Par

1.800

COTA PRINCIPAL/
AMPLA PARTICIPAÇÃO

04

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL SINTÉTICA ISENTA DE LÁTEX N°
7,0 - Luva para procedimento cirúrgico tamanho n° 7,0, isenta de
pó, livre de látex, confeccionada em borracha sintética, flexível,
resistente, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário,
impermeável, em formato anatômico, superfície interna lisa
revestida com polímero acrílico para proporcionar melhor
calçamento, superfície externa texturizada. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas, com punho longo e alta
sensibilidade ao toque. Não deve haver presença de furos,
emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita
utilização do produto. Embalagem estéril, com indicação de mão
direira e esquerda, proporcionando abertura asséptica, em papel
grau cirurgico, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

Par

200

COTA
RESERVADA

02) Ficam mantidas as demais condições neste Edital, que não colidirem com
este Adendo.

Campinas, 26 de julho de 2017

Anderson Moreira
Pregoeiro

