
 

 

  

 

Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

Lei Complementar nº. 191/2018 CNPJ  47.018.676.0001/76 

Av. Pref. Faria Lima, nº. 340 – Campinas/SP – CEP 13.036-902 

Telefone: (19) 3772-5700 

ADENDO  
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2019 
PROTOCOLO Nº 1907/2018 
OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (agulhas para biópsia) 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor (a) Pregoeiro (a), procedeu à alteração 
no anexo I - Especificação do objeto do Edital da licitação em epígrafe. 
 
01) Alterar somente o descritivo dos itens 03 e 04 do Anexo I – Especificação do objeto. 
 
Onde se lê: 
 
AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM - Agulha para biópsia, estéril.  Tamanho 
aproximado 18G X 25 CM - Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 22/10/2001.  A empresa deverá fornecer o disparador compatível, de fácil 
manuseio, atraumático, que garanta a empunhadura adequada, e a adaptação perfeita da agulha e o 
acionamento e uso devem ser atraumáticos e seguros ao paciente. Embalagem estéril individual, que 
garanta a abertura asséptica, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 
22/10/2001 e RDC 207 de 17/11/2006, que garanta a integridade do produto e a procedência, com 
rótulos projetados, impressos conforme RDC n°16, de 28/03/2013. Cada agulha corresponde a 1 
unidade. 
 
Leia-se: 
 
AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM - Agulha para biópsia, estéril.  Tamanho 
aproximado 18G X 25 CM - Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 22/10/2001.  A empresa deverá fornecer em comodato o disparador 
compatível, de fácil manuseio, atraumático, que garanta a empunhadura adequada, e a adaptação 
perfeita da agulha e o acionamento e uso devem ser atraumáticos e seguros ao paciente. 
Embalagem estéril individual, que garanta a abertura asséptica, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 e RDC 207 de 17/11/2006, que garanta a integridade do 
produto e a procedência, com rótulos projetados, impressos conforme RDC n°16, de 28/03/2013. 
Cada agulha corresponde a 1 unidade. 
 
02) Ficam mantidas as demais condições neste Edital, que não colidirem com este Adendo. 
 
 

Campinas, 27 de maio de 2019 
 
 
 
 

____________________________________ 
Elisângela Rodrigues de Oliveira  

Pregoeira 

 


