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TERMO DE RETIFICAÇÃO, DO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/201 8 PROCESSO N° 
04/2018 OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA SUPRIR 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍ PIO DE 
ITUPORANGA – SC.  

 
 Tendo em vista questionamentos apresentados pela empresa Trade 
Medical Comercio de Materiais Médico Hospitalares Ltda, com relação aos itens 4, 5, 
83, 122, 185, 186, 187 e 188, e após a análise da equipe responsável da Secretaria de 
Saúde, verificou-se a necessidade de retificar o presente Edital, conforme segue: 
 
ONDE LÊ-SE:  
 

O Fundo Municipal de Saúde Ituporanga, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.407.443/0001-18, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. JOSE CARLOS DE FARIAS, inscrito no CPF 
sob nº 528.481.599-87, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo 
indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” 
deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste 
Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro, Ituporanga – SC até as 
09:00 horas do dia 08/05/2018 . O credenciamento e abertura dos envelopes 
das Propostas será no dia 08/05/2018 às 09:30 horas. Sessão para início dos 
Lances às 10:00 horas do dia 08/05/2018. A presente licitação será do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e 
será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos 
casos omissos. 

 
LEIA-SE 
 

O Fundo Municipal de Saúde Ituporanga, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.407.443/0001-18, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. JOSE CARLOS DE FARIAS, inscrito no CPF 
sob nº 528.481.599-87, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo 
indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” 
deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste 
Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro, Ituporanga – SC até as 
09:00 horas do dia 17/05/2018 . O credenciamento e abertura dos envelopes 
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das Propostas será no dia 17/05/2018 às 09:30 horas. Sessão para início dos 
Lances às 10:00 horas do dia 17/05/2018. A presente licitação será do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e 
será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos 
casos omissos. 

 

ONDE LÊ-SE: 

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018  
TERMO DE REFERÊNCIA  
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA SUPRIR 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU DO MUNICI PIO DE 
ITUPORANGA - SC, de forma fracionada, conforme segu e abaixo:  

1 – ITENS: 

Item Qtd Unid  Produto  Vlr ref unit. 
em R$ 

Vlr Total  

4 150 FRASC
O 

Água para Autoclave, frasco com 1000 ml. Apresentar AFE 
Saneantes na proposta. 

R$ 5,31 R$ 796,50

5 600 FRASC
O 

Água para Autoclave, frasco com 5000 ml. Apresentar AFE 
Saneantes na proposta. 

R$ 16,03 R$ 9.618,00

83 2.000UNIDAD
E 

Equipo Macro gotas com ponta perfurante trifacerada, para 
adaptação do equipo em qualquer recipiente de solução ( bolsas ou 
frascos), acompanhado de tampa protetora, respiro de ar, câmara 
gotejadora flexível, de cor transparente (20 gotas/ml), tubo flexível 
em PVC, medindo 150cm de cor transparente, regulador de fluxo 
em alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento. 
Pinça clamp que proporciona uma oclusão do fluxo sem 
rompimento do tubo. Esterilizado por Òxido de Etileno, com 
validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar 
Amostra 

R$ 1,07 R$ 2.140,00

122 800UNIDAD
E 

Loção oleosa a base de girassol, vitamina A e ácido linoleito, ácido 
caprilico, ácido caprico, lecitina de soja e ácidos graxos essenciais/ 
TCM que revitaliza a pele, auxiliando na prevenção de escaras. 
Frasco com 100 ml. Apresentar AFE saneantes na proposta. 

R$ 3,78 R$ 3.024,00

185 15UNIDAD
E 

Sonda de demora nº 16, borracha silicone, conter 2 vias com balão 
5ml, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal 
(ponta)arredondada com dois orifício laterais em lados opostos e na 
mesma altura, forma de apresentar- embalagem individual 
acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. 

R$ 3,34 R$ 50,10

186 80UNIDAD
E 

Sonda de demora nº 18, borracha silicone, conter 2 vias com balão 
5ml, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal 
(ponta)arredondada com dois orifício laterais em lados opostos e na 
mesma altura, forma de apresentar- embalagem individual 
acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. 

R$ 3,32 R$ 265,60

187 100UNIDAD
E 

Sonda de demora nº 20, borracha silicone, conter 2 vias com balão 
5ml, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal 
(ponta)arredondada com dois orifício laterais em lados opostos e na 
mesma altura, forma de apresentar- embalagem individual 
acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. 

R$ 3,84 R$ 384,00
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188 15UNIDAD

E 
Sonda de demora nº 22, borracha silicone, conter 2 vias com balão 
5ml, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal 
(ponta)arredondada com dois orifício laterais em lados opostos e na 
mesma altura, forma de apresentar- embalagem individual 
acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. 

R$ 3,54 R$ 53,10

 

LEIA-SE:  

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018  
TERMO DE REFERÊNCIA  
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA SUPRIR 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU DO MUNICI PIO DE 
ITUPORANGA - SC, de forma fracionada, conforme segu e abaixo: 
 
1 – ITENS: 
 

Item Qtd Unid  Produto  Vlr ref 
unit. em 

R$ 

Vlr Total  

4 150 FRASCO Água para Autoclave, frasco com 1000 ml. Apresentar AFE Correlato na 
proposta. 

R$ 5,31 R$ 796,50

5 600 FRASCO Água para Autoclave, frasco com 5000 ml. Apresentar AFE Correlato na 
proposta. 

R$ 16,03 R$ 9.618,00

83 2.000 UNIDADE Equipo para soro macro gotas com filtro respiro injetor. R$ 1,07 R$ 2.140,00
122 800 UNIDADE Loção oleosa a base de girassol, vitamina A e ácido linoleito, ácido caprilico, 

ácido caprico, lecitina de soja e ácidos graxos essenciais/ TCM que revitaliza a 
pele, auxiliando na prevenção de escaras. Frasco com 100 ml. Apresentar AFE 
correlato na proposta.  

R$ 3,78 R$ 3.024,00

185 15 UNIDADE Sonda de demora nº 16, borracha látex, conter 2 vias com balão 5ml, com duas 
vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta)arredondada com 
dois orifício laterais em lados opostos e na mesma altura, forma de apresentar- 
embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em 
pétala. 

R$ 3,34 R$ 50,10

186 80 UNIDADE Sonda de demora nº 18, borracha látex, conter 2 vias com balão 5ml, com duas 
vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta)arredondada com 
dois orifício laterais em lados opostos e na mesma altura, forma de apresentar- 
embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em 
pétala. 

R$ 3,32 R$ 265,60

187 100 UNIDADE Sonda de demora nº 20, borracha látex, conter 2 vias com balão 5ml, com duas 
vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta)arredondada com 
dois orifício laterais em lados opostos e na mesma altura, forma de apresentar- 
embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em 
pétala. 

R$ 3,84 R$ 384,00

188 15 UNIDADE Sonda de demora nº 22, borracha látex, conter 2 vias com balão 5ml, com duas 
vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta)arredondada com 
dois orifício laterais em lados opostos e na mesma altura, forma de apresentar- 
embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em 
pétala. 

R$ 3,54 R$ 53,10

 

 

Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas 
no Edital, a DATA E HORA DE ABERTURA  deste Pregão passará a ser no dia 
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17/05/2018 nos horários descritos no preâmbulo do p resente Termo . Para 
mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser 
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Ituporanga sito a 
Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 – 
Ramal 233 de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 
14:00 às 17:00 horas. 

Ituporanga, 04 de maio de 2018. 

 

Jose Carlos de Farias 

Secretário de Saúde  


