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PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 152/2020
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº: 044/2020
1º TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
O Município de Paraisópolis - MG, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria n.º
1.071, de 04 de junho de 2020, Sr. Leandro Endrigo Alves Carvalho, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista as alterações do edital do Processo Licitatório em epígrafe, comunica aos interessados o
adiamento da data de abertura da licitação, bem como as alterações do referido Edital, nos termos abaixo:
I – Data de abertura: alterada para o dia 29/07/2020 às 08h30min, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Paraisópolis, sita à Praça do Centenário, 103, centro, Paraisópolis – MG.
II – O item abaixo especificado do Anexo I do edital, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Item

15

Produto

Descrição
Quant. Unidade
Aparelho de pressão arterial ADULTO: braçadeira
confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho
em velcro ou botão de metal, disponível nas cores preto, cinza,
verde e rosa, contendo o número da portaria do Inmetro
selo verde, selo de verificação inicial do Inmetro, manguito
em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos
preto, manômetro do tipo aneroide, com 03 anos de garantia,
com escala de 0 a 300 mm/hg, divisão de escala 2mmHg,
caixa de metal altamente resistente com presilha de metal,
contendo o no da portaria do INMETRO no visor e o respectivo
Esfigmomanômetro
28
Unidade
selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo
Adulto
necessária a sua aferição individual, pêra insufladora em PVC,
com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox
de alta durabilidade; válvula sendo metal altamente resistente
com regulagem de saída de ar sensível; Dimensões do
Manguito: altura x comprimento (cm) 12,0 cm x 22,0 cm.
Embalagem: Individual na bolsa, acondicionado em caixa de
papelão.
A empresa vencedora deverá apresentar amostra do item
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do
encerramento da sessão pública.

III – As demais cláusulas e condições do referido Edital permanecem inalteradas.

Paraisópolis/MG, 17 de julho de 2020.
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