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ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº 045/2015 

Considerando as Impugnações acerca da descrição dos Itens 01 e 02 do ANEXO I – Termo de 
Referência do Edital do Pregão nº 045/2015. 
 
Considerando que as solicitações de modificações são relevantes, ampliarão a concorrência e não 
prejudicarão a capacidade funcional dos equipamentos.  
 
Considerando a necessidade de realizar errata na descrição do Item, a qual não interferirá no 
preço do produto.  
 
Decide realizar errata na descrição dos Itens 01 e 02 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 dos Itens 01 e 02: 

a) Item 01 – Arco Cirúrgico: 
 
a.1) ONDE SE-LÊ: “Faixa de tensão para radiografia de 40 a 100kV”  
LEIA – SE:  Faixa de tensão para radiografia de no mínimo 40 a 100Kv ou maior;  
 
a.2) ONDE SE-LÊ: “Realização de fluoroscopia pulsada de 12 quadros/segundo ou mais com corrente 
de 15mA ou maior e fluoroscopia contínua com corrente de 8,3mA ou maior”  
LEIA – SE: “Realização de fluoroscopia pulsada de 12 quadros/segundo ou mais, com corrente de 7mA 
ou maior e fluoroscopia contínua com corrente de 4mA ou maior” 

 
a.3) ONDE SE-LÊ: “Realizar radiografia digital com corrente de pelo menos 20mA e o mAs deve ter 
faixa de 1 a 90mAs ou maior”  
LEIA – SE:  “Realizar radiografia com corrente de pelo menos 20mA e o mAs deve ter a faixa de 1 a 
90mAs ou maior” 
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a.4) ONDE SE-LÊ: “O sistema de aquisição de imagem deve possuir câmara digital do tipo CCD, matriz 
de aquisição de 1024x1024 com resolução de imagem de no mínimo 10Bits ou maior” 
LEIA – SE:  “O sistema de aquisição de imagem deve possuir câmera digital do tipo CCD, com matriz de 
processamento de 1024x1024 com resolução de imagem de no mínimo 10Bits” 
 
a.5) ONDE SE-LÊ: “Realizar  rotação do arco em 360º” 
LEIA – SE:  “Realizar Rotação do arco 360º (+/- 180º)” 
 
b) O Item 02 – Raio X: 
 
Onde se lê: “Bucky mural com coluna fixada no chão com deslocamento vertical de 150 cm ou 
maior.”  
Leia-se: “Bucky mural com coluna fixada no chão com deslocamento vertical de 120 cm ou 
maior.” 
 
 

Carandaí, 27 de maio de 2015. 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 


