AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015
O MUNICÍPIO DE ASTORGA, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em AstorgaPR, torna público a Retificação do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 049/2015, que tem por
objeto, o Registro de Preços para eventuais aquisições de órteses, próteses e materiais para curativo,
nos termos a seguir:
- Onde se lê, na descrição do objeto referente ao item nº 28, constante na tabela do Anexo I:
Item

Descrição

Unidade

Quant.

28

Curativo estéril, de carvão ativado com alginato de cálcio e
sódio e carboximetilcelulose, altamente absorvente, com
controle de odor. É composto por quatro camadas. Uma
camada externa com filme para revestimento, impermeável a
água, que envolve a camada de carvão ativado; Segunda
camada, absorvente com hidrofibra; Terceira camada de
carvão ativado, com dupla lâmina de tecido macio com grande
superfície de adsorção do odor; Quarta camada, formadora de
gel, composta por alginato de cálcio e sódio e
carboximetilcelulose sódica, promove alta absorção do
exsudato da lesão, auxiliando na manutenção da umidade.

Und

100

Valor Máx.
Unit.
54,21

Valor Máx.
Total.
5.421,00

Valor Máx.
Unit.
54,21

Valor Máx.
Total.
5.421,00

- Leia-se:
Item

Descrição

Unidade

Quant.

28

Curativo estéril, de carvão ativado com alginato de cálcio e
sódio e carboximetilcelulose, altamente absorvente, com
controle de odor. É composto por quatro camadas. Uma
camada externa com filme para revestimento, impermeável a
água, que envolve a camada de carvão ativado; Segunda
camada, absorvente com hidrofibra; Terceira camada de
carvão ativado, com dupla lâmina de tecido macio com grande
superfície de adsorção do odor; Quarta camada, formadora de
gel, composta por alginato de cálcio e sódio e
carboximetilcelulose sódica, promove alta absorção do
exsudato da lesão, auxiliando na manutenção da umidade.
(Tamanho 10 x 10 cm)

Und

100

- Onde se lê, no Item nº 4, do Anexo I:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
- Nada consta.
- Leia-se:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
- A Licitante Vencedora deverá oferecer gratuitamente, treinamento às enfermeiras do Município de
Astorga-PR, sobre como proceder a utilização dos materiais objeto do presente certame.
- Permanecem inalteradas e ratificadas as demais informações constantes no Edital de Pregão
presencial nº 049/2015, instaurado pelo Município de Astorga-PR.

Astorga, 12 de novembro de 2015.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

