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RETIFICAÇÃO 

Processo: 076/2021 
Pregão: 034/2021 
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para locação de 
concentradores de oxigênio, cpap e bipap, para tratamento de pacientes em domicílio 
e aquisição de oxigênio gasoso medicinal. 

 

Onde se lê: 

0003       
240 SV 000018714 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR ELÉTRICO, 12 VAC Elétrico, 
60HZ, 600WATTS, na faixa aproximada de 90 á 96%, fluxo de 
aproximadamente 0 á 5 l/min, pressão de saída de 600 A 2000 
MBAR (com sistema de alarme para falta de energia elétrica, 
pressão alta e baixa; Composto de umidificador e filtros para 
remoção de poeira e outras particulas, peso aproximado de 24,5kg 
com dimensões aproximadas de Altura 72,4cm x Largura 40cm x 
Profundidade 38,8cma). Bixo nível de ruído. Saída de nebulização 
que permite que o equipamento entregue tratamento de nebulização 
com remédios simultaneamente a entrega do oxigênio. 
Acompanhado de cilindro de back up ( utilizado em situações de 
falta de energia elétrica), com capacidade de abastecimento de no 
míni 6 m3 fluxômetro, regulamentador de presão, carrinho. 
Descartaveis; Catéter, Extensão, e umidificador na primeira 
instalação. De acordo com registro na anvisa. A unidade 
corrresponde a locação mensal. 

Leia se: 

0003       
240 SV 000018714 

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR ELÉTRICO, 12 VAC Elétrico, 
60HZ, 600WATTS, na faixa aproximada de 90 á 96%, fluxo de 
aproximadamente 0 á 5 l/min, pressão de saída de 600 A 2000 
MBAR (com sistema de alarme para falta de energia elétrica, 
pressão alta e baixa; Composto de umidificador e filtros para 
remoção de poeira e outras partículas, peso aproximado de 24,5kg 
com dimensões aproximadas de Altura 72,4cm x Largura 40cm x 
Profundidade 38,8 cma). Baixo nível de ruído. Acompanhado de 
cilindro de backup ( utilizado em situações de falta de energia 
elétrica), com capacidade de abastecimento entre 4 e 10 m3 
fluxômetro, regulamentador de pressão, carrinho. Descartáveis; 
Catéter, Extensão, e umidificador na primeira instalação. De acordo 
com registro na ANVISA. A unidade corresponde a locação mensal. 

 

Santana da Vargem, 08 de junho de 2021. 

  

 Fica também alterada a data de abertura da sessão para 23 de junho de 2021 
às 08h. 

 As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Vitor Lúcio Machado 
Pregoeiro 
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