
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 
DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

003/16. 

 
1 - O Município de Roca Sales, através do presente Edital de 

Retificação, torna público que o Edital de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 003/16, 
cujo objeto refere-se à aquisição de equipamentos para o Setor de Internação, Ambulatório e 
Bloco Cirúrgico do Hospital Beneficente Roque Gonzales de Roca Sales, sofreu alterações, 
conforme segue: 

 
Onde lê-se: 

01.1 – item 05 – Carro de emergência MHL, modelo MHL 110-009 – Registro no M.S 
10435179022; 

01.1 – item 09 – Bistuti eletrônico BP400-Digital. Controle de potencia digital, linear e 
bipolar. Sinalização audiovisual, todas as mensagens inclusive alarmes em display 
LCD. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento de 
placa neutra ew sobrepotencia de saída. Acionamento de corte e coagulação por pedal 
ou através de caneta autoclável com comando manual. Acompanha um cabo de placa 
neutra dupla, um pedal duplo, uma caneta padrão autoclavável, uma caneta de 
comando manual reutilizável, uma placa neutra permanente em inox, um cabo bipolar 
autoclavável, um cabo de força, um carro móvel para transporte, um eletrodo tipo 
agulha, um eletrodo tipo alça grande, um eletrodo tipo alça pequena, quatro eletrodos 
tipo bola, um eletrodo tipo faca curva pequena, um eletrodo tipo faca reta grande, um 
eletrodo tipo faca pequena, um pino adaptador de caneta, uma pinça, bipolar isolada 
tipo baioneta, manual do usuário, certificado de garantia. 
 

Leia-se: 
01.1–  item 05 – Carro de emergência para uso hospitalar; 
01.1 – item 09 – Bistuti eletrônico. Controle de potencia digital, linear e bipolar. Sinalização 

audiovisual, todas as mensagens inclusive alarmes em display LCD. Alarme de 
segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento de placa neutra ew 
sobrepotencia de saída. Acionamento de corte e coagulação por pedal ou através de 
caneta autoclável com comando manual. Acompanha um cabo de placa neutra dupla, 
um pedal duplo, uma caneta padrão autoclavável, uma caneta de comando manual 
reutilizável, uma placa neutra permanente em inox, um cabo bipolar autoclavável, um 
cabo de força, um carro móvel para transporte, um eletrodo tipo agulha, um eletrodo tipo 
alça grande, um eletrodo tipo alça pequena, quatro eletrodos tipo bola, um eletrodo tipo 
faca curva pequena, um eletrodo tipo faca reta grande, um eletrodo tipo faca pequena, 
um pino adaptador de caneta, uma pinça, bipolar isolada tipo baioneta, manual do 
usuário, certificado de garantia. 

 
   2 – A data de abertura dos envelopes fica inalterada, devendo ocorrer no 
dia 30 de março de 2016, às 09h. 
 
   Todos os demais itens e condições do Edital permanecem inalterados. 
 
 

Roca Sales, 23 de Março de 2016. 
 
 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN 
Prefeito Municipal 


