
 
HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ ANA DE CARANDAÍ 

CNPJ- 19.558.782-0001-07 
 

Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, 250  –  Centro   CEP 36.280-000  Carandaí -  

Minas Gerais Tel. (32)  3361  1481       FAX (32) 3361  1778 

e-mail  hospital.hmsc@carandainet.com.br 

 

1° RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 027/2017 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Aviso de Errata do Pregão Presencial nº 

027/2017, referente a escolha da proposta mais 

vantajosa de menor preço por item, para futura e 

eventual aquisição de equipamentos e materiais 

médico-hospitalares diversos para atender  aos 

setores do Hospital Municipal Sant’Ana de 

Carandaí. 

PREÂMBULO 

O HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAI, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o nº 19.558.782/0001-07, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 064/2017, torna público para conhecimento dos interessados, a 

modificação do descritivo do item 12 no Termo de Referência, previsto para o dia 26 de outubro 

de 2017 às 08:00h, na Sede da Autarquia, situada à Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, 250, 

Rosário, Carandaí-MG, CEP 36.280-000: 

CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 

1.1 - Fica retificado o descritivo do item 12: 

ONDE SE LÊ:  

12 100 Unidades. Catéter mono-lúmen de poliuretano para cateterização da veia 

cava com a possibilidade de verificação do ECG intra-atrial, 

agulha valvulada (14ga diâmetro e comprimento), fio guia 

metálico resistente a dobras, ponta flexível atraumática, 

radiopaco, marcas de profundidade, comprimento de 16ga x 20 

cm, dupla asa de fixação, dispensador com protetor, cabo de 

ECG. Embalagem com 01 unidade. 

R$93,33 R$9.333,00 

LEIA-SE: 

12 100 Unidades. Catéter mono-lúmen de poliuretano para cateterização da veia 

cava com a possibilidade de verificação do ECG intra-atrial, 

agulha valvulada (14ga diâmetro e comprimento), fio guia 

metálico resistente a dobras, ponta flexível atraumática, 

radiopaco, marcas de profundidade, comprimento de 16ga x 30 

cm, dupla asa de fixação, dispensador com protetor, cabo de 

ECG. Embalagem com 01 unidade. 

R$93,33 R$9.333,00 

 

Tailinier Maria Mística Pereira 

Pregoeira  


