
 

 

  

 

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 74/2019 
PROTOCOLO Nº 953/2019 
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares (bisturi oftálmico e outros) mediante sistema de 
Registro de Preço.    
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor (a) Pregoeiro (a), procedeu à alteração 
no Edital da licitação em epígrafe. 
 

1) Alterar o item 01 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS 
 

Onde se lê: 

01 

Bisturi oftálmico para micro incisão descartável, ângulo 
60 graus, 2,75 mm com cabo plástico estéril – bisturi 
descartável para uso oftalmológico confeccionado em aço, 
com tratamento anti-reflexo, com cabo, tamanho da lâmina 
2,75 mm angulado 60 graus, com bisel duplo para incisão 
corneana. Embalagem estéril contendo externamente dados e 
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 e RDC 207 de 
17/11/2006. 

2.250 
Cota 

Principal 

  02 

Bisturi oftálmico para micro incisão descartável, ângulo 
60 graus, 2,75 mm com cabo plástico estéril – bisturi 
descartável para uso oftalmológico confeccionado em aço, 
com tratamento anti-reflexo, com cabo, tamanho da lâmina  
2,75 mm angulado 60 graus, com bisel duplo para incisão 
corneana. Embalagem estéril contendo externamente dados e 
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 e RDC 207 de 
17/11/2006. 

250 
Cota 

Reservada 

 
Leia-se: 

01 

Bisturi oftálmico para micro incisão descartável, ângulo 
60 graus, 2,75 mm com cabo plástico estéril – bisturi 
descartável para uso oftalmológico confeccionado em aço, 
com tratamento anti-reflexo, com cabo, tamanho da lâmina 
aproximadamente 2,75 mm angulado 60 graus, com bisel 
duplo para incisão corneana. Embalagem estéril contendo 
externamente dados e rotulagem conforme RDC 185 de 
22/10/2001 e RDC 207 de 17/11/2006. 

2.250 
Cota 

Principal 

  02 

Bisturi oftálmico para micro incisão descartável, ângulo 
60 graus, 2,75 mm com cabo plástico estéril – bisturi 
descartável para uso oftalmológico confeccionado em aço, 
com tratamento anti-reflexo, com cabo, tamanho da lâmina 
aproximadamente 2,75 mm angulado 60 graus, com bisel 
duplo para incisão corneana. Embalagem estéril contendo 
externamente dados e rotulagem conforme RDC 185 de 
22/10/2001 e RDC 207 de 17/11/2006. 

250 
Cota 

Reservada 

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

Campinas, 20 de agosto de 2019. 
 

__________________________________ 
Elisângela Rodrigues de Oliveira  

PREGOEIRA 
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