FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
COMPLEXO HOSPITALAR

SANTA CASA • HOSPITAL DO CORAÇÃO • HOSPITAL DO CÂNCER

1º RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º114/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º053/2016

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, por intermédio do
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, comunica aos interessados que, no PREGÃO
PRESENCIAL n.º053/2016, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de:
ITEM 01 – 02 unidades de APARELHO ANESTESIA COMPLETO COM MONITOR
MULTIPARIMETRICO, de acordo com as condições do Edital e seus Anexos, publicados
no Diário Oficial e no Diário do Município de Franca, no dia 14/10/2016, deverão ser
observadas as alterações no texto do Edital conforme disposições abaixo:
Alteração parcial da redação do Anexo II, “Especificação técnica dos itens”, ITEM 1 –
APARELHO ANESTESIA COMPLETO COM MONITOR MULTIPARIMETRICO: - Na
linha quarenta e seis onde esta escrito “...Analise de CO2, com bateria interna ...”, alterase para “ com bateria interna”.
- Na linha sessenta e três onde esta escrito “...01 mangueira PNI e manguito adulto e
pediátrico, 01 kit para analise de Co2..” altera-se para “ 01 mangueira PNI e manguito
adulto e pediátrico”

Tendo em vista que a retificação realizada não implica em qualquer prejuízo aos
licitantes, fica mantida a data e os horários da abertura da sessão pública do pregão
presencial n.º 053/2016, processo n.º114/2016, onde deverão ser apresentados todos os
documentos, indicados no edital inicial.
E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será a presente
retificação do Edital afixada no mural de Compras no prédio da administração da
Fundação, bem como no site www.santacasadefranca.com.br, no link “Compras e
Licitações - Licitações”, conforme determina a legislação.

Franca, 25 de Outubro de 2016.
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Pregoeiro
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