ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

“Cidade Poema”

Errata nº. 01 do Edital 034/2018:

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL nº 0034/2018

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

ITEM Nº 17

Onde se lê:
Caixa para Perfuro 13 litros. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco plástico de dupla
função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor.
Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a
bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de segurança.

Leia-se:
CAIXA PARA PERFURO CORTANTES 13 LITROS. De fácil montagem, bocal aberto. Com
saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para
revestimento interno do coletor. Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico
junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e
contra-trava de segurança.

ITEM Nº 18

Onde se lê:
Caixa para perfuro 7 litros. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco plástico de dupla
função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor.
Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a
bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de segurança.

Leia-se:
CAIXA PARA PERFURO CORTANTES 7 LITROS. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco
plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento
interno do coletor. Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo
rígido, a cinta e a bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de
segurança.
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ITEM Nº 54

Onde se lê:
FRALDA DESCARTÁVEL OBSTETRICA - TAMANHO XG
* Cobertura filtrante que facilita a passagem do líquido protegendo com suavidade e conforto ao seu
bebê. * Possui barreira anti-vazamento. Proteção extra. * GEL SUPER ABSORVENTE, um excelente
poder de absorção distribuído por toda a fralda. * Possui desenho anatômico para oferecer maior
comodidade e liberdade de movimentos. * Fitas adesivas para melhor ajuste. * Elásticos nas pernas que
evita vazamentos. * Fita decorativa permite o abrir e fechar das fitas adesivas sem estragar a fralda.
PACOTE

COM

10

UNIDADES

Composição: Celulose, polietileno, elásticos (lycra), polímeros super absorventes (Ultra Absorv. Gel),
polipropileno, adesivo, barreiras com polipropileno hidrofóbicas, fitas adesivas multi-ajustaveis.

Leia-se:
FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA - TAMANHO XG
* Cobertura filtrante que facilita a passagem do líquido protegendo com suavidade e conforto ao
seu bebê. * Possui barreira anti-vazamento. Proteção extra. * GEL SUPER ABSORVENTE, um
excelente poder de absorção distribuído por toda a fralda. * Possui desenho anatômico para
oferecer maior comodidade e liberdade de movimentos. * Fitas adesivas para melhor ajuste. *
Elásticos nas pernas que evita vazamentos. * Fita decorativa permite o abrir e fechar das fitas
adesivas

sem

estragar

a

fralda.

PACOTE

COM

10

UNIDADES

Composição: Celulose, polietileno, elásticos (lycra), polímeros super absorventes (Ultra Absorv.
Gel), polipropileno, adesivo, barreiras com polipropileno hidrofóbicas, fitas adesivas multiajustaveis.

ITEM Nº 59

Onde se lê:
GEL DE CONTATO PARA ULTRASSONOGRAFIA – FRASCO 1KG
*Sem

essência

*Sem

corante

*Meio

de

contato

para

transmissão

ultra-sônica

*É um produto especialmente elaborado por médico ultra-sonografista, com matérias-primas
importadas, de altíssima qualidade, para uso em ultra-sonografia diagnóstica, ecógrafos, dopplers e
similares.
*É solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele.
*Sua fórmula exclusiva resulta em uma película com grande poder deslizador, maior rendimento e
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condutividade

sônica.

Auxilia

na

conservação

“Cidade Poema”

dos

transdutores.

*Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento
de sal (NaCl).

Leia-se:
GEL DE CONTATO PARA ULTRASSONOGRAFIA – FRASCO 1000ML
*Sem

essência

*Sem

corante

*Meio

de

contato

para

transmissão

ultra-sônica

*É um produto especialmente elaborado por médico ultra-sonografista, com matérias-primas
importadas, de altíssima qualidade, para uso em ultra-sonografia diagnóstica, ecógrafos,
dopplers

e

similares.

*É solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a
pele. *Sua fórmula exclusiva resulta em uma película com grande poder deslizador, maior
rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores.
*Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante.
Isento de sal (NaCl).

ITEM Nº 66

Onde se lê:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº20 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas
Registro

em
por

aço

exposição

individualmente

a
em

na

carbono
Raios

material

ANVISA

Gama
aluminizado

nº

10237580026

Utilizadas para corte de pele,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande
resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do
produto.

Leia-se:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº20 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por
individualmente

aço

exposição

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado

Utilizadas para corte de pele, ,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; -
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Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade
asséptica do produto.

ITEM Nº 67

Onde se lê:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº22 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por

aço

exposição

individualmente

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado.

Registro na ANVISA nº10237580026 - Utilizadas para corte de pele,tecidos e retirada de pontos em
procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis
preservando a integridade asséptica do produto.

Leia-se:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº22 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por
individualmente

aço

exposição

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado.

Utilizadas para corte de pele,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande
resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade
asséptica do produto.

ITEM Nº 73

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas; Borracha
natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não estéreis;
* Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
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* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação.

ITEM Nº 74

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas; Borracha
natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não estéreis;
* Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação.

ITEM Nº 75

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não
estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação

ITEM Nº 113

Onde se lê:
SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO –BOLSA 500ML - Destinadas a aplicação
parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. * Solução estéril
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e apirogênica; * Embalagem trilaminada; * Transparente; * Dois bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha; * Lacre protetor; * Tampas na cor amarela. * Registro M.S.: 1.0043.1047.005-4

Leia-se:
SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO –BOLSA 500ML - Destinadas a aplicação
parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. * Solução
estéril e apirogênica; * Embalagem trilaminada; * Transparente; * Dois bicos iguais para
introdução do equipo e da agulha; * Lacre protetor;

ITEM Nº 114

Onde se lê:
SORO RINGER LACTADO – SISTEMA FECHADO – BOLSA 500ML - * Reidratação e
restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto, sódio,
potássio

e

cálcio,

profilaxia

e

tratamento

de

acidose

metabólica.

* Solução estéril e apirogênica;* Embalagem trilaminada;* Transparente;* Dois bicos iguais para
introdução do equipo e da agulha;* Lacre protetor; * Registro M.S.: 1.0043.1049.007-1.

Leia-se:
SORO RINGER LACTADO – SISTEMA FECHADO – BOLSA 500ML - * Reidratação e
restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto,
sódio,

potássio

e

cálcio,

profilaxia

e

tratamento

de

acidose

metabólica.

* Solução estéril e apirogênica;* Embalagem trilaminada;* Transparente;* Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da agulha;

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II

2- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS:

ITEM Nº 17

Onde se lê:
Caixa para Perfuro 13 litros. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco plástico de dupla
função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor.
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Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a
bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de segurança.

Leia-se:
CAIXA PARA PERFURO CORTANTES 13 LITROS. De fácil montagem, bocal aberto. Com
saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para
revestimento interno do coletor. Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico
junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e
contra-trava de segurança.

ITEM Nº 18

Onde se lê:
Caixa para perfuro 7 litros. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco plástico de dupla
função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor.
Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a
bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de segurança.

Leia-se:
CAIXA PARA PERFURO CORTANTES 7 LITROS. De fácil montagem, bocal aberto. Com saco
plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento
interno do coletor. Espesso conjunto de revestimento interno com saco plástico junto com o fundo
rígido, a cinta e a bandeja, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e contra-trava de
segurança.

ITEM Nº 54

Onde se lê:
FRALDA DESCARTÁVEL OBSTETRICA - TAMANHO XG
* Cobertura filtrante que facilita a passagem do líquido protegendo com suavidade e conforto ao seu
bebê. * Possui barreira anti-vazamento. Proteção extra. * GEL SUPER ABSORVENTE, um excelente
poder de absorção distribuído por toda a fralda. * Possui desenho anatômico para oferecer maior
comodidade e liberdade de movimentos. * Fitas adesivas para melhor ajuste. * Elásticos nas pernas que
evita vazamentos. * Fita decorativa permite o abrir e fechar das fitas adesivas sem estragar a fralda.
PACOTE

COM

10

UNIDADES
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Composição: Celulose, polietileno, elásticos (lycra), polímeros super absorventes (Ultra Absorv. Gel),
polipropileno, adesivo, barreiras com polipropileno hidrofóbicas, fitas adesivas multi-ajustaveis.

Leia-se:
FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA - TAMANHO XG
* Cobertura filtrante que facilita a passagem do líquido protegendo com suavidade e conforto ao
seu bebê. * Possui barreira anti-vazamento. Proteção extra. * GEL SUPER ABSORVENTE, um
excelente poder de absorção distribuído por toda a fralda. * Possui desenho anatômico para
oferecer maior comodidade e liberdade de movimentos. * Fitas adesivas para melhor ajuste. *
Elásticos nas pernas que evita vazamentos. * Fita decorativa permite o abrir e fechar das fitas
adesivas

sem

estragar

a

fralda.

PACOTE

COM

10

UNIDADES

Composição: Celulose, polietileno, elásticos (lycra), polímeros super absorventes (Ultra Absorv.
Gel), polipropileno, adesivo, barreiras com polipropileno hidrofóbicas, fitas adesivas multiajustaveis.

ITEM Nº 59

Onde se lê:
GEL DE CONTATO PARA ULTRASSONOGRAFIA – FRASCO 1KG
*Sem

essência

*Sem

corante

*Meio

de

contato

para

transmissão

ultra-sônica

*É um produto especialmente elaborado por médico ultra-sonografista, com matérias-primas
importadas, de altíssima qualidade, para uso em ultra-sonografia diagnóstica, ecógrafos, dopplers e
similares.
*É solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele.
*Sua fórmula exclusiva resulta em uma película com grande poder deslizador, maior rendimento e
excelente

condutividade

sônica.

Auxilia

na

conservação

dos

transdutores.

*Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento
de sal (NaCl).

Leia-se:
GEL DE CONTATO PARA ULTRASSONOGRAFIA – FRASCO 1000ML
*Sem

essência

*Sem

corante

*Meio

de

contato

para

transmissão

ultra-sônica

*É um produto especialmente elaborado por médico ultra-sonografista, com matérias-primas
importadas, de altíssima qualidade, para uso em ultra-sonografia diagnóstica, ecógrafos,
dopplers

e

similares.

*É solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a
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pele. *Sua fórmula exclusiva resulta em uma película com grande poder deslizador, maior
rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores.
*Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante.
Isento de sal (NaCl).

ITEM Nº 66

Onde se lê:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº20 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas
Registro

em
por

aço

exposição

individualmente

a
em

na

carbono
Raios

material

ANVISA

Gama
aluminizado

nº

10237580026

Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande
resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do
produto.

Leia-se:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº20 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por

aço

exposição

individualmente

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado

Utilizadas para corte de pele, ,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade
asséptica do produto.

ITEM Nº 67

Onde se lê:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº22 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por
individualmente

aço

exposição

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado.
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Registro na ANVISA nº10237580026 - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em
procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis
preservando a integridade asséptica do produto.

Leia-se:
LAMINA CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA BISTURI, ESTÉRIL – Nº22 - PACOTE COM
100/UND
Confeccionadas
Esterilizadas
Embaladas

em
por
individualmente

aço

exposição

a
em

carbono
Raios

material

Gama
aluminizado.

Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande
resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade
asséptica do produto.

ITEM Nº 73

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas; Borracha
natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não estéreis;
* Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação.

ITEM Nº 74

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas; Borracha
natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não estéreis;
* Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

“Cidade Poema”

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação.

ITEM Nº 75

Onde se lê:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); * Não
estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Registro Anvisa nº
0330660014; * Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

Leia-se:
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - * Anatômicas;
Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA);
* Não estéreis; * Ambidestras; * Atóxica e Apirogênica; * Descartável e de uso único; * Validade
3 anos a partir da data de fabricação

ITEM Nº 113

Onde se lê:
SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO –BOLSA 500ML - Destinadas a aplicação
parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. * Solução estéril
e apirogênica; * Embalagem trilaminada; * Transparente; * Dois bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha; * Lacre protetor; * Tampas na cor amarela. * Registro M.S.: 1.0043.1047.005-4

Leia-se:
SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO –BOLSA 500ML - Destinadas a aplicação
parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. * Solução
estéril e apirogênica; * Embalagem trilaminada; * Transparente; * Dois bicos iguais para
introdução do equipo e da agulha; * Lacre protetor;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

“Cidade Poema”

ITEM Nº 114

Onde se lê:
SORO RINGER LACTADO – SISTEMA FECHADO – BOLSA 500ML - * Reidratação e
restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto, sódio,
potássio

e

cálcio,

profilaxia

e

tratamento

de

acidose

metabólica.

* Solução estéril e apirogênica;* Embalagem trilaminada;* Transparente;* Dois bicos iguais para
introdução do equipo e da agulha;* Lacre protetor; * Registro M.S.: 1.0043.1049.007-1.

Leia-se:
SORO RINGER LACTADO – SISTEMA FECHADO – BOLSA 500ML - * Reidratação e
restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto,
sódio,

potássio

e

cálcio,

profilaxia

e

tratamento

de

acidose

metabólica.

* Solução estéril e apirogênica;* Embalagem trilaminada;* Transparente;* Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da agulha;

São Fidélis, 07 de agosto de 2018.

Rogéria de Carvalho Quintãn
Secretário Municipal de Gestão e Recursos Humanos

