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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 009/2018, cujo 
objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza 
e higiene, para atender às necessidades do CISSUL. A Administração Pública, 
atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações 
necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL: 

 

Cláusula 1 –O presente Termo tem por objetivo alterar o descritivo técnico dos itens 

17,43 e 45 do Termo de Referência, onde se lê: 

17 
500 

unidades 

Desinfetante e detergente Hospitalar – concentrado.  Especificacao: 
detergente líquido p/ limpeza pesada, concentrado, princípio ativo linear 
alquibenzeno, sulfonato sodio, tensoativos: anionicos, nao ionicos, 
coadjuvante,preservantes, sequestrante, espessante. Teor ativo min de 
8%, ph=6 a 9, solucao 1%pp, de acordo c/ port m.s. 1/78, 
874/98.orientacao anvisa. Galão com 5litros. (Apresentar amostra) 

43 
500 

pacotes 

Papel higiênico neutro. Composição básica: celulose e outras substâncias 
utilizadas na fabricação. Pacote com 08 unidades de 10cm x 600 metros. 
(Apresentar amostra) 

45 
800 

fardos 
Papel toalha, 03 dobras, interfolha, 100% celulose virgem, não reciclado, 
26x23cm. Fardo com 05 pacotes. (Apresentar amostra) 

 

Leia-se:  

17 
500 

unidades 

Desinfetante e detergente Hospitalar – concentrado.  Diluição 1:5, 
Inodoro, composição: Cloreto de Benzalcônio, Tensoativo não Iônico, 
Conservante, Água, de acordo c/ port m.s. 1/78, 874/98.orientacao 
ANVISA. Galão com 5litros. (Apresentar amostra) 

43 
500 

pacotes 

Papel higiênico neutro. Composição básica: celulose e outras substâncias 
utilizadas na fabricação. Pacote com 08 unidades de 10cm x 500 metros. 
(Apresentar amostra) 
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45 
800 

fardos 

Papel toalha, cor branca, 03 dobras – 2400 folhas, interfolha, 100% 
celulose virgem, não reciclado, 22 x 21,6cm, altamente resistente e com 
ótima absorção a úmido, higiênica e macia. Fardo com 06 pacotes de 400 
folhas. (Apresentar amostra) 

 
 
Cláusula 2 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital 
 
 

Varginha, 20 de fevereiro de 2018 
 

 

 

Ciléia Alves Marques 
Pregoeira Oficial do 

CISSUL 

 


