FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
COMPLEXO HOSPITALAR

SANTA CASA • HOSPITAL DO CORAÇÃO • HOSPITAL DO CÂNCER

2º RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º171/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º110/2018

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.º109/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de:
ITEM 01 – 01 unidade de ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL, de acordo com as condições do
Edital e seus Anexos, publicados no Diário Oficial e no Diário do Município de Franca, no
dia 14/12/2018, deverá ser observada as alterações no texto do Edital conforme
disposições abaixo:
Alteração parcial da especificação técnica, “Alteração de texto”, ANEXO II ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: - Na página vinte e um do edital, onde está escrito:
“Ureteroscópio. Ângulo de campo de visão entre o intervalo de 75° +/- 3° a 90° +/-3°.
Direção de visão de 0°. Canal de trabalho ou instrumentos de no mínimo 3,6FR. Diâmetro
externo da extremidade distal de no máximo 8,8FR. Comprimento de trabalho de no
mínimo 650mm. Movimento da ponta em duas angulações, parte flexível para cima de no
mínimo 250° e para baixo de no mínimo 250°. Possuir proteção em baquelite na parte
distal. Totalmente imersível para desinfecção completa. Acompanha 1 (um) sistema de
compensação de pressão, 1 (um) conjunto completo para testes de vazamentos, 1 (uma)
maleta para acondicionamento e 1 (uma) caixa para esterilização da mesma marca do
equipamento. Possuir garantia mínima de 12 meses, frete, instalação e treinamento
operacional (application) em no mínimo 3 turnos inclusos, treinamento técnico para
avaliação de defeitos dos equipamentos. Manual de operação e instalação (quando
houver) em Português inclusos. Produto com registro ativo na ANVISA e certificado de
boas práticas de fabricação” leia-se como: “Ureteroscópio. Ângulo de campo de visão
entre o intervalo de 75° +/- 3° a 90° +/-3°. Direção de visão de 0°. Canal de trabalho ou
instrumentos de no mínimo 3,6FR. Diâmetro externo da extremidade distal de no máximo
8,0FR e na proximal (haste) de no máximo 10FR. Comprimento de trabalho de no mínimo
650mm. Movimento da ponta em duas angulações, parte flexível para cima de no mínimo
250° e para baixo de no mínimo 250°. Possuir proteção em baquelite, ou similar, na parte
distal. Totalmente imersível para desinfecção completa. Acompanha 1 (um) sistema de
compensação de pressão, 1 (um) conjunto completo para testes de vazamentos, 1 (uma)
maleta para acondicionamento e 1 (uma) caixa (tipo container) para esterilização da
mesma marca do equipamento. Possuir garantia mínima de 12 meses, frete, instalação e
treinamento operacional (application) em no mínimo 3 turnos inclusos, treinamento
técnico para avaliação de defeitos dos equipamentos. Manual de operação e instalação
(quando houver) em Português incluso. Produto com registro ativo na ANVISA e
certificado de boas práticas de fabricação.”
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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 110/2018, processo n.º171/2018, 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, 21 de dezembro de 2018.

Gilson Cleber dos Santos
Pregoeiro
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