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TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 001/2023-PROCESSO Nº 002/2023 

 

 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica   que  
ficam RETIFICADOS o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e o ANEXO VIII-FORMULÁRIO 
PADRONIZADO DE PROPOSTA ( OPCIONAL)  do edital do Pregão Presencial  Registro de Preços 
nº 001/2023, conforme descrito abaixo:  

ONDE SE LÊ: 

LOTE 01 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de 
alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de 
oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia 
menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de 0 a 5 l/min, com filtro para a remoção de poeira, 
bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, 
materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; 
responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar 
pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros 
de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrado sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos 
cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas 
pela empresa no domicilio da pessoa  

 

LEIA-SE: 

LOTE 01 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com 
sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica 
e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 
110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de 0,5 a 5 l/min, 
com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se 
responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e 
umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e 
qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das 
atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes 
usuários do concentrado sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será 
requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no 
domicilio da pessoa  
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ONDE SE LÊ: 

LOTE 02 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com 
sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica 
e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 
110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de 0 a 10 l/min, 
com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se 
responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e 
umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e 
qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das 
atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes 
usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será 
requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no 
domicilio da pessoa  

 

LEIA:SE: 

LOTE 02 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com 
sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica 
e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 
110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de 0,5 a 10 l/min, 
com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se 
responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e 
umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e 
qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das 
atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes 
usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será 
requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no 
domicilio da pessoa.  

Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações) e 
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município e  Jornal Folha de São 
Paulo. 

 Laranjal Paulista,  10 de Fevereiro de 2.023. 

 
Alcides de Moura Campos Junior 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 


