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2º ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº 045/2015 

Considerando as Impugnações acerca da descrição do Item 01 do ANEXO I – Termo de Referência 
do Edital do Pregão nº 045/2015. 
 
Considerando as solicitações do Setor de Saúde.  
 
Considerando a necessidade de realizar errata na descrição do Item, a qual não interferirá no 
preço do produto.  
 
Decide realizar errata na descrição do Item 01 do ANEXO I – Termo de Referência do Edital do 
Pregão nº 045/2015. 

As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas, principalmente a data e 
hora de realização da sessão pública.  

Conforme demonstrado, as retificações a serem feitas são mínimas. 

Portanto, a presente “ERRATA”, dar-se-á nos seguintes termos: 

Altera a redação da Planilha de Preços descrita no Termo de Referência do Edital, no que 
diz respeito à DESCRIÇÃO do Item 01 – Arco Cirúrgico: 

a) Item 01 – Arco Cirúrgico: 
 
a.1) ONDE SE-LÊ: “Gerador microprocessado com inversor de alta frequência de 30 KHz”   
LEIA – SE:  “Gerador microprocessado com inversor de alta frequência de  20 KHz”    
 
a.2) ONDE SE-LÊ: “O arco deve vir acompanhado de carro suporte para 02 (dois) monitores e dois 
monitores do tipo LCD de 19” (dezenove) polegadas”   
LEIA – SE: “O arco deve vir acompanhado de carro suporte para 02 (dois) monitores ou monitores 
montados sobre o carro do arco,  do tipo LCD de 19” (dezenove) polegadas”  

 
a.3) ONDE SE-LÊ: “Manter a ultima imagem na tela (LIH), zoom digital, multi-display com exibição de 
várias imagens na tela, anotações sobre a tela, ferramentas para realização de medidas de distância e 
ângulo”   
LEIA – SE:  “Manter a ultima imagem na tela (LIH), zoom digital, multi-display com exibição de várias 
imagens na tela e anotações sobre a tela.”    
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a.4) ONDE SE-LÊ: “Sistema para armazenar imagens deve possuir capacidade de armazenamento de 
16 imagens ou mais em memória volátil (RAM) e no mínimo 25.000 imagens em matriz de 1k2 no 
disco rígido”  
LEIA – SE:  “Sistema para armazenar imagens deve possuir capacidade de armazenamento de 12 
imagens ou mais em memória volátil (RAM) e no mínimo 15.000 imagens em matriz de 1k2 no disco 
rígido”    
 
a.5) EXCLUSÃO DA REDAÇÃO: “Subtração parcial ou total de imagem de referência anatômica 
(Landmarking)”  
 
 
 

Carandaí, 01 de junho de 2015. 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 


