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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 018/2019, cujo objeto 

é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL 

HOSPITALAR DE CONSUMO 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 01 - Onde se lê: 

103 
2.000 UN 

 

CÓD.: 03375 - SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,0 COM BALÃO 
Cânula endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 7. 
Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade 
adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com 
preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com 
intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete 
piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e 
a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.  

 

 

 

 

9,63 

 

 

 

 

19.240,00 

124 100 UN 

CÓD.: 0003446 - PÁ ADULTO PARA USO COMPATÍVEL AO DEA 
SAMARITAN  
Uso acima de oito anos ou pesando mais de 25kg. um cartucho 
descartável de eletrodos para desfibrilação e bateria. 
- Tipo de eletrodo: Adulto - Eletrodos de desfibrilação descartáveis 
pré-acoplados e sensor ECG; 
- Capacidade: 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento 
contínuo; 
- Posicionamento: Lateral-dianteira. 
- Área Ativa: 100 cm²;  
- Comprimento do cabo: 1 m;  
- Tipo de bateria: Dióxido de Lítio/Manganês (LiMnO2) 18V, 0.8 Amp/h;  
- Peso aproximado: 200g. 

 

 

428,40 

 

 

142.840,00 
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Leia-se:  

103 
2.000 UN 

 

CÓD.: 03375 - SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,0 COM BALÃO 
Cânula endotraqueal com balão, estéril, descartável, calibre 7. 
Confeccionada em PVC atóxico, siliconizado, com flexibilidade 
adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com 
preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com 
intermediário universal, cuff de alto volume e baixa pressão, balonete 
piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e 
a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.  

 

 

 

 

9,62 

 

 

 

 

19.240,00 

124 100 UN 

CÓD.: 0003446 - PÁ ADULTO PARA USO COMPATÍVEL AO DEA 
SAMARITAN  
Uso acima de oito anos ou pesando mais de 25kg. um cartucho 
descartável de eletrodos para desfibrilação e bateria. 
- Tipo de eletrodo: Adulto - Eletrodos de desfibrilação descartáveis 
pré-acoplados e sensor ECG; 
- Capacidade: 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento 
contínuo; 
- Posicionamento: Lateral-dianteira. 
- Área Ativa: 100 cm²;  
- Comprimento do cabo: 1 m;  
- Tipo de bateria: Dióxido de Lítio/Manganês (LiMnO2) 18V, 0.8 Amp/h;  
- Peso aproximado: 200g. 

 

 

1.428,40 

 

 

142.840,00 

 
Cláusula 02 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. 

 
 

Varginha, 23 de agosto de 2019. 
 

 

Sarah Castro de Oliveira Morales 
Pregoeira Oficial do 

CISSUL 


