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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 076/11

PROCESSO Nº 084/11

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS 
AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIBEIRA.

          A Diretora Superintendente do Consórcio Intermunicipal  de Saúde do 
Vale do Ribeira, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo 
nº 084/11, Edital de Pregão Presencial nº 076/11, TORNA PÚBLICO  retificação, conforme 
segue:

ONDE SE LÊ:

DO ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO

Item 2 - Cadeira de banho; estrutura em aço inox; tubular; com pintura eletrostática, para adulto 
até 120 kg; assento em plástico com orifício central anatômico; encosto retor resistente com manoplas; 
com rodas dianteiras e traseiras com aro de borracha de aprox. 6” e pneus maciços bilaterais; com 
apoio para braços e pés retráteis/escamoteáveis, suporte para soro removível.

Item 3 - Carro para banho/curativo, com bacia e balde inox, com tampo e prateleiras e varandas, 
estrutura  em tubos  de  aço  inox  polido  com pintura  eletrostática,  com acabamento  polido,  04 
rodízios sendo 02 com travas – freio em diagonal, dimensões aprox.: 430 x 800 x 800 mm.

LEIA-SE:

Item 2 - Cadeira de banho; estrutura em aço inox; tubular;  para adulto até 120 kg; assento em 
plástico com orifício central anatômico; encosto retor resistente com manoplas; com rodas dianteiras e 
traseiras com aro de borracha de aprox. 6” e pneus maciços bilaterais; com apoio para braços e pés 
retráteis/escamoteáveis, suporte para soro removível.

Item 3 - Carro para banho/curativo, com bacia e balde inox, com tampo e prateleiras e varandas, 
estrutura em tubos de aço inox, com acabamento polido, 04 rodízios sendo 02 com travas – freio em 
diagonal, dimensões aprox.: 430 x 800 x 800 mm.

Permanecem mantidas as demais condições do Edital.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Publique-se no site do CONSAÚDE, e comunique-se às empresas que retiraram o Edital.

Pariquera-Açu, aos 19 de dezembro de 2011.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
DIRETORA SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE


