MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/2017
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 96/2017, que tem por objeto a aquisição de equipamentos diversos, mobiliário e
demais materiais para utilização nas unidades de saúde e demais atividades desenvolvidas pelos profissionais vinculados à
Secretaria de Saúde do Município de Mercedes.
1 - Visando ampliar a competição, mantida a garantia da satisfação da necessidade a ser atendida pela licitação em epígrafe,
acolhe-se impugnação ao instrumento convocatório, pelo que a descrição do item 8 constante do Anexo I – Memorial
Descritivo, passando a vigorar com a seguinte redação:
ITEM QTD UNID

DESCRIÇÃO*

R$ UNIT R$ TOTAL

Monitor cardíaco. Monitor de sinais vitais, de uso hospitalar,
multiparamétrico. Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal.
Aparelho para monitoração contínua de pacientes; versátil; adaptável ao
uso em leito hospitalar e ambulâncias de resgate; com alça para
transporte. Tela de alta resolução, excelente visualização e controle de
brilho; bateria integrada, para utilização em caso de interrupção do
8
1
unid
19.116,00 19.116,00
fornecimento de energia elétrica; alarmes preventivos de monitoramento
contínuo. Parâmetros de monitoração: ECG, oximetria, pressão arterial
não invasiva; respiração; temperatura externa. Medição nos modos
manual ou automático, este último com intervalos ajustáveis; tela
colorida, de no mínimo 11 polegadas, de alta resolução; manual de
instruções em Português. Garantia mínima: 12 meses.
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, que passa para 17 de outubro de 2017, às 10:00h.
O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento, Administração
e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - PR, bem como, no site
www.mercedes.pr.gov.br, link licitações.
Mercedes – PR, 27 de setembro de 2017.
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