
EDITAL RETIFICADO

AO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020

O  Sr.  Cristiano  Salmeirão,  Prefeito  Municipal  do  Município  de
Birigui/SP, torna público a todos os interessados que procedeu retificação
no edital de licitação em epígrafe, e, tendo em vista que a retificação não
afeta a formulação das propostas, será mantido o prazo de abertura do
certame.  Desta  forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital
Retificado, que visa alterações daquele texto original, conforme segue: 

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – PREÂMBULO

EDITAL N.° 090/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 05/2020

**   LICITAÇÃO MODO NÃO DIFERENCIADO PARA O ITEM Nº 01  **

**    LICITAÇÃO  MODO  EXCLUSIVO  PARA MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE  E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA OS ITENS Nº 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 DO ANEXO I DO
EDITAL  **

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/05/2020 a partir das 08:00 horas

OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  MÉDICOS,  DESTINADOS  AS  UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E II – TERMO DE REFERÊNCIA.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de vinte de maio de 2020, a partir das

08:00 horas,  através do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do

Brasil – BLL” (www.bll.org.br),  e será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de

Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

B - DAS OUTRAS RETIFICAÇÕES

1.2 – FICA EXCLUÍDO DO ANEXO I E ANEXO VIII O ITEM Nº 04, SENDO ELE:

“Bisturi eletrônico microprocessado hf 120, totalmente microprocessado, seis funções: corte puro, blend 1, blend

2, blend 3, coagulação e bipolar ajuste de potência por teclas blindadas, a prova de liquidos no painel frontal, em

modo rápido e preciso. display digital de grande visibilidade, indicador de nivel de potência máxima para cada

modo. ajuste de volume no painel frontal. memória não volátil dos níveis de potência em todos os modos de

utilização,  ventilação  natural  por  convecção,  acessórios  especiais  para  endoscopia  e  colonoscopia.  Caneta

comando manual ou pedal. permite utilização por pedal simples ou duplo comando. saída bipolar isolada, saida

de potencia isolada que minimizam o risco de queimadura. sistema de monitoração de circuito de placa de placa



de paciente. Seleção automática de voltagem. certificado pelo inmetro de acordo com as normas nbriec 60601-1,

nbriec 60601-2-2. sistema de proteção que inibe o aumento da potência na ocorrencia de falha da cpu contendo:

01 cabo para caneta monopolar hf-120, 01 caneta controle pedal hf-120, 01 cabo para placa dispersiva inox para

hf-120.

 C – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidos pelo presente Edital Retificado. 

Birigui, 19 de maio de 2020.

……………………….

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal


