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ALTERAÇÃO DE EDITAL
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná torna público para o conhecimento dos
interessados que está alterando o Pregão nº 028/2015 nos itens 17, 20 e 21, conforme segue:
AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 17, 20 E 21, passam a ser:
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01

Unid

20

01

Unid

21

01

Unid

Autoclave 54 litros com as especificações técnicas mínimas: câmara
retangular interna 300mm x 300mm x 600mm, totalmente automática,
microprocessada, 08 ciclos de esterilização, ciclo extra somente
secagem, 10 níveis de alarme, painel digital, visor alfanumérico, 03
17.300,00
bandejas removíveis, duplo estágio de fechamento com trava de
segurança, com guarnição de silicone, transdutor de pressão digital,
válvula de segurança sobre temperatura e termostato de segurança,
reservatório 03 litros, água com dreno. 220 volts. Garantia: 01 (um) ano.
Audiômetro: com 2 canais independentes e alta frequência(até 20KHz)
que inclui função de testes pré-programados e automáticos, visor colorido
de cristal líquido de no mínimo 7.0″,amplificador interno para campo
livre,software de banco e transferência de dados e muitos testes
36.000,00
especiais. Possui configuração flexível e pré-programada na tela. Os
testes são definidos pelo usuário ou automáticos. Podendo ser utilizado
de forma estacionária (bancada) ou operado por computador (hibrido),
com fone de inserção para audiômetro.
Cabine Acústica para realização de exames Audiômetros, Fabricada em
madeira MDF. Iluminação interna com lâmpada fluorescente compacta
Acabamento acústico na parte interna e externa contendo madeira MDF
de 6mm, 9mm e 15mm.Revestimento em Curvim de cor a escolher ou
MDF texturizado em branco ou outro. Visor com 3 vidros de 4mm, sendo
2 paralelos e um na diagonal. Trincos de alta pressão, puxadores do lado
de dentro e fora da cabine para abertura da porta.
Porta dupla com vedação em borracha. Piso suspenso emborrachado
13.420,00
antiderrapante.Tampão acústico para passagem de cabos de ligação de
equipamentos. Atenuação média (ao menos) 40db; aferição de acordo
com a norma 8253.1 conforme a resolução 364 expedida pelo conselho
federal de Fonoaudiologia. Revestimento e isolamento acústico Pintura
em esmalte sintético automotivo Fecho de engate rápido. Suporte interno
para fones de ouvido. Furo para passagem de fios em locais estratégicos.
Fecho especial opcional para abertura interna/externa. Totalmente
desmontável, com rampa de acesso para deficiente físico.

A DATA DE ABERTURA PASSA A SER:
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 08h30m do dia 12/08/2015
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h30m do dia 14/08/2015
As demais cláusulas estão mantidas.

Cornélio Procópio, 28 de julho de 2015.
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Pregoeira

