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REPUBLICADO 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 

ESTACIONÁRIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E EQUIPAMENTOS DOMICILIARES PARA ATENDER A 

DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI E DO SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - SAD, DESTA MUNICIPALIDADE. 

  

No Edital do Pregão Eletrônico nº 158/2021, publicado em diário oficial nos dias 09 e 10/10/2021, na página 12, edição 

10.591 e com primeira retificação publicada em diário oficial no dia 04/11/2021, na página 11, edicação 10.607, e em todos 

os seus anexos: 

 

A) ALTERA-SE: 

 

Onde se lê: “AQUISIÇÃO”  

 

Leia-se: “LOCAÇÃO”  

 

  

B) ALTERA-SE no ANEXO XIV: 

  

9.7 A contratada deverá fornecer juntamente com o equipamento uma garrafa de oxigênio medicinal com 04 a 10m³ 

carregada, para o caso de falta de energia elétrica durante a utilização do equipamento. Quando da utilização desta 

garrafa pelo paciente, a contratada deverá também providenciar a recarga do cilindro”  

9.8 A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos (concentradores e/ou 

aspiradores) durante o período de utilização, sendo que as despesas com substituição de partes dos equipamentos ou 

peças, mão de obra e quaisquer outras despesas relativas à manutenção dos equipamentos serão de responsabilidade 

da contratada, sem custo adicional a contratante.  

 

 

C) INSERE-SE no ANEXO XIV: 

 

9.12 A contratada deverá apresentar no ato da entrega os equipamentos etiquetados ou com laudo que contenha 

informações sobre as manutenções preventivas realizadas e suas respectivas validades. 

  

Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do certame, 

passam a ser: 

 

O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 14/12/2021 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS: das 

09h01min do dia 14/12/2021 às 09h00min do dia 15/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h01min 

do dia 15 de Dezembro do ano de 2021, na plataforma eletrônica de abertura de licitações, no site www.bll.org.br pelo link 

BLL Compras, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio da utilização de 

recursos de tecnologia de informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital. 

 

Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de 

Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores 

informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – Departamento de Compras.  

 

A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2021. 

 

As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas. 

 

Palotina, 23 de Novembro de 2021. 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.bll.org.br/

