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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 036/2018, cujo objeto 

é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar permanente 

e de resgate para atender as necessidades de abastecimento do CISSUL pelo período de 12 

meses. 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 corrigir a quantidade do item 16  - ventilador 
pulmonar de transporte: 

  Onde se lê:   
 
16 50 UN VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 
 
 

Leia-se: 

16 05 UN VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 
 

Cláusula 2 – Restaurar o item 6.4.4 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 
Onde se lê: 
 
6.4.4 - Alvará de autorização sanitária da sede do licitante. 
 
Leia-se:  

6.4.4 - Alvará de autorização sanitária da sede do licitante. Esta exigência não se aplica 
ao item 03 CAPACETE DE RESGATE LARANJA, por se tratar de material de resgate. 
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Cláusula 3: – Restaurar o item 6.4.5 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

Onde se lê: 
 

6.4.5 - Autorização de funcionamento emitido pelo Ministério da Saúde para comercializar 
e/ou fornecer material médico, ambulatorial ou hospitalar. 

Leia-se:  

6.4.5 - Autorização de funcionamento emitido pelo Ministério da Saúde para comercializar 
e/ou fornecer material médico, ambulatorial ou hospitalar. Esta exigência não se aplica ao 
item 03 CAPACETE DE RESGATE LARANJA, por se tratar de material de resgate. 

 
Cláusula 4 – Alterar o dia do Certame: 

 
Onde se lê: 

Limite para impugnação ....................................: até às 17h00min do dia 12/02/2019 
Credenciamento dos licitantes .....................: a partir das 08h30min do dia 14/02/2019 
Abertura da sessão ................................................: 14/02/2019 após credenciamento. 
 

Leia-se: 

Limite para impugnação ....................................: até às 17h00min do dia 14/02/2019 
Credenciamento dos licitantes .....................: a partir das 08h30min do dia 19/02/2019 
Abertura da sessão ................................................: 19/02/2019 após credenciamento 
 
 

Cláusula 5 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital 
 
 
 
 
 
Varginha, 05 de fevereiro de 2019. 
 

 

Sarah Castro de Oliveira Morales 
Pregoeira CISSUL 

 


