
 

 

ERRATA 1 – EDITAL Nº 039/2021, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO E 

COORDENAÇÃO TÉCNICA DE SERVICOS MÉDICOS DA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA PARA O HOSPITAL 

GERAL DR. FRANCISCO DE MOURA COUTINHO FILHO – HOSPITAL DE CARAPICUÍBA, CONTRATO DE 

GESTÃO  43104/2020.  

 

A presente errata tem por finalidade adequar o anexo I em seus quesitos técnicos ao edital 

supramencionado para atendimento da unidade hospitalar, alterando desta forma o edital no 

que tange: 

 

1.0. DA ALTERAÇÃO: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO: 

Os itens abaixo descritos, passam a vigorar com a seguinte redação: 

DIMENSIONAMENTO: 

“• 01 (um) médico – endoscopia – 04 (quatro) dias por semana 

(segunda, terça, quarta e sexta-feira) – das 07h às 12h – estimativa 

de 87 (oitenta e sete) horas mensais; 

• 01 (um) médico – colonoscopia – 03 (três) dias por semana 

(segunda, terça e sexta-feira) – das 13h às 17h – estimativa de 52 

(cinquenta e duas) horas mensais; 

• 01 (um) médico – retoscopia – 03 (três) dias por semana (segunda, 

terça e sexta-feira) – das 17h às 18h – estimativa de 13 (treze) horas 

mensais; 

• 01 (um) médico – bronco/laringoscopia – 01 (um) dia por semana 

(quarta-feira) – das 13h às 17h – estimativa de 17 (dezessete) horas 

mensais; 

• 01 (um) médico – CPRE – 01 (um) dia por semana (terça-feira) – das 

07h às 10h – estimativa de 13 (treze) horas mensais; 

• 01 (um) médico – plantão à distância – quinta-feira das 07h às 19h, 

segunda à sexta-feira 19h às 07h, finais de semana e feriados 24h 

estimativa de 348 (trezentos e quarenta e oito) horas mensais; 

** As horas do plantão médico serão computadas em 2/3 (dois 

terços) das horas totais** 

Estimativa de horas mensais – 530 (quinhentas e trinta) horas. 



 

 

Os equipamentos que serão fornecidos em caráter de comodato, 

deverão ser similares aos descritos no quadro abaixo: 

Tipo de aparelho Marca Série 

Vídeo Processador Pentax VBO11508 

Vídeo Processador Olympus 7730956 

Teclado Pentax OS-A70 

Teclado Olympus 7121531 

Gastro Olympus 2721462 

Gastro Olympus 2821489 

Gastro Pentax 2.8 A110417 

Gastro Pentax 3.2 A111386 

Duodeno Pentax A110353 

Colono Olympus 2816154 

Colono Olympus 2816152 

Colono Olympus 2816162 

Bronco adulto Pentax FB – 15P 

Os equipamentos devem ser novos, com manutenções corretivas e 

preventivas rastreáveis. 

Serão verificados e inspecionados pela engenharia clínica e/ou CME 

antes da aceitação e cadastramento.” 

 

2.0. DA INCLUSÃO: 

DIMENSIONAMENTO: 

“Meta mensal: 

Endoscopia: 90 (noventa procedimentos); 

Colonoscopia: 35 (trinta e cinco) procedimentos; 

Broncoscopia: 06 (seis) procedimentos; 

Retossingmoidoscopia: 0 (zero) procedimentos; 

Colangiografia: 0 (zero) procedimentos; 

Laringoscopia: 0 (zero) procedimentos; 

Nasofibroscopia: 0 (zero) procedimentos; 

Exames em pacientes internados: 90 (noventa) exames.” 

 

 

São Paulo, 30 de abril de 2021. 
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