HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Departamento 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) 3772-5865
e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017
PROTOCOLO Nº 501/2017
OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (drenos e cateteres).
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, atendendo a solicitação da
área técnica, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

01) Alterar o item 01 do Anexo I, onde se lê:
Item

Objeto

Unidade

Quantidade
total

01

CABO ELETRODO BIPOLAR 6FR E KIT INTRODUTOR 7FR PARA
ENDOCÁRDIO TEMPORÁRIO - Cabo eletrodo endocárdio para marcapasso,
externo, temporário, 6FR com no mínimo 110cm de comprimento, com
espaçamento de 10 a 15mm entre os pólos, via secundária para infusão de
drogas, adaptação segura da rosca para fixação do cateter, fio guia, condutor
que deverá ser composto em aço inox e cobertura isolante em poliuretano. Kit
introdutor 7FR composto por catéter percutâneo valvulado, radiopaco, camisa
protetora estéril, bainha valvulada com no mínimo 12cm com extensão e
torneira, dilatador, guia em aço inoxidável de no mínimo 0,35" x 50cm, ponta
J, agulha de punção com bisel trifacetado e seringa para lavagem do sistema.
Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001, em papel grau cirugico e filme plástico
que garanta a integridade do produto, a manipulação e a procedencia com
rótulos projetados, impressos e quando for o caso aplicados de forma que
permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de
armazenamento, manuseio e uso conforme RDC 16 de 28/03/2013.

Unidade

14

COTA PRINCIPAL/
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Unidade

Quantidade
total

Obs.

Unidade

14

COTA PRINCIPAL/
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Obs.

Leia-se:
Item

Objeto
CABO ELETRODO BIPOLAR 6FR E KIT INTRODUTOR 6FR ou 7FR PARA

01

ENDOCÁRDIO TEMPORÁRIO
- Cabo eletrodo endocárdio para
marcapasso, externo, temporário, 6FR com no mínimo 110cm de
comprimento, com espaçamento de 10 a 15mm entre os pólos, via
secundária para infusão de drogas, adaptação segura da rosca para fixação
do cateter, fio guia, condutor que deverá ser composto em aço inox e
cobertura isolante em poliuretano. Kit introdutor 6FR ou 7FR composto por
catéter percutâneo valvulado, radiopaco, camisa protetora estéril, bainha
valvulada com no mínimo 12cm com extensão e torneira, dilatador, guia em
aço inoxidável de no mínimo 0,35" x 50cm, ponta J, agulha de punção com
bisel trifacetado e seringa para lavagem do sistema. Embalagem estéril
individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185
de 22/10/2001, em papel grau cirúgico e filme plástico que garanta a
integridade do produto, a manipulação e a procedência com rótulos
projetados, impressos e quando for o caso aplicados de forma que
permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de
armazenamento, manuseio e uso conforme RDC 16 de 28/03/2013."

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

Campinas, 04 de setembro de 2017
__________________________________
Marcelo Ribeiro
Pregoeiro

