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

Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/0001-76
Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP
CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5700

ADENDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
PROCESSO Nº HMMG.2020.00001057-60
OFERTA DE COMPRA Nº 824410801002020OC00063
OBJETO: Registro de Preços de materiais hospitalares diversos (sondas de aspiração e
outros).
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do
senhor Pregoeiro e em virtude de adequação ao descritivo e erro material, comunica aos
interessados que procedeu à alteração do descritivo dos itens 05, 06 e 07 do Anexo I –
Termo de Referência passando a vigorar com a seguinte redação:

05

Sonda de aspiração traqueal n° 08 - sonda
de aspiração traqueal nº 08 em PVC,
atóxica,
transparente,
com
aproximadamente 50 cm de comprimento,
com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O
conector deverá ser adaptável a seringas,
equipos de soro e tubo extensor de látex nº
204. Deve ser flexível e não dobrável,
siliconizada. Embalagem estéril individual,
contendo
externamente
dados
de
rotulagem conforme RDC 185 de
22/10/2001, que garanta a integridade do
produto 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 n°16, de 28/03/2013. Cada
sonda equivale a 01 unidade.
Código SIM 63216

Unidade

4593910

55.000
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Continuação
Item

06

Material
Sonda de aspiração traqueal n° 10 - sonda
de aspiração traqueal nº 10 em PVC,
atóxica,
transparente,
com
aproximadamente 50 cm de comprimento,
com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O
conector deverá ser adaptável a seringas,
equipos de soro e tubo extensor de látex nº
204. Deve ser flexível e não dobrável,
siliconizada. Embalagem estéril individual,
contendo
externamente
dados
de
rotulagem conforme RDC 185 de
22/10/2001, que garanta a integridade do
produto 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 n°16, de 28/03/2013. Cada
sonda equivale a 01 unidade.

Apresentação

Código BEC

Quantidade

Unidade

4593936

30.500

Unidade

3994252

20.000

Código SIM 63213

07

Sonda de aspiração traqueal n° 16 - sonda
de aspiração traqueal nº 16 em PVC,
atóxica,
transparente,
com
aproximadamente 50 cm de comprimento,
com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O
conector deverá ser adaptável a seringas,
equipos de soro e tubo extensor de látex nº
204. Deve ser flexível e não dobrável,
siliconizada. Embalagem estéril individual,
contendo
externamente
dados
de
rotulagem conforme RDC 185 de
22/10/2001, que garanta a integridade do
produto 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 n°16, de 28/03/2013. Cada
sonda equivale a 01 unidade.
Código SIM 63135
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Por não impactarem na formulação de proposta uma vez que o enunciado do item e códigos
permanecem os mesmos, ficam mantidas todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº
90/2020 e seus anexos que não colidirem com as deste adendo.

Campinas, 20 de outubro de 2020.

Rogério Lazzarini de Oliveira
Pregoeiro da Rede Mário Gatti

