quarta-feira, 21 de setembro de 2022
http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico nº 010/2022
ERRATA Nº 01
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, com fulcro no art.
21, §4º da Lei nº 8.666/93, vem pelo presente, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde, exarada através do Ofício SMS nº 0368/2022, tornar pública as alterações
promovidas no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição
de equipamentos e mobiliários médico-hospitalar, tipo cardioversor, monitor
multiparamétrico, suporte para monitor, berço Fowler, colchões, dentre outros, para
atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
No subitem 12.2 do Termo de Referência: 12.2. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS:
ONDE SE LÊ:
12.2.1. A(s) licitante(s) deverá(ao), anexar documentação complementar, tais como: Prospecto
Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item
ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações exigidas por
este Termo.
LEIA-SE:
12.2.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) anexar documentação complementar, tais como: Prospecto
Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item
ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações exigidas por
este Termo.
12.2.1.1 Para efeito de verificação das especificações técnicas, serão aceitas medidas
aproximadas de até 5% para mais ou para menos nos itens 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23 e 24.
Vale ressaltar que em virtude das alterações supramencionadas, a licitação foi reagendada
para o dia 04 de outubro de 2022, às 10h. Local: www.licitanet.com.br.
Por fim, insta destacar que ficam inalterados os demais termos do edital, ressaltando que o
instrumento convocatório está disponível, na íntegra, para download no site
supramencionado, bem como através do sítio oficial da PMCG, a saber,
https://campos.rj.gov.br/licitacoes.
Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2022.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro
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