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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão nº 007/2021, Processo Licitatório nº 
029/2021 cujo objeto 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 (DOZE) MESES, a Administração Pública, 
atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, 
vem, por meio deste, RETIFICAR O EDITAL, nos seguintes aspectos: 

Clausula 1ª: 

Onde se lê: 

ITE
M 

QUA
NT. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRI
O 

R$ 

VALOR 
MÉDIO 
TOTAL 

R$ 

01 
50.00
0 UN 

CÓD:00004997 - Avental descartável impermeável para uso médico 
hospitalar, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, com 
gramatura de no mínimo 50 g/m2, com punho elástico em 
polipropileno, com amarril nas costas, de cor branca ou azul com altura 
aproximada de 1,20m , e fabricado conforme  Conforme RDC n• 356, 23 
de março de 2020 da Anvisa, Art. 8• parágrafo 5•- Vestimentas ( avental 
/ capote ) impermeáveis devem ser fabricados com gramatura mínima 
de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica ( BFE ) > 99%.    
RDC de 22/10/2016.  

Segue abaixo imagem ilustrativa.   

      

Apresentar no ato do certame: 

15,60 783.000,00 
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- 01 amostra,  

A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 
que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 

(OBS. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou 
então poderá ser descontada na primeira aquisição); -  

Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA; 

- Laudo de eficiência e filtragem bacteriológica maior de 99%. 

 

02 

30.00
0 

PCTS 

CÓD:00004940 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA  

Tipo 06, ISO 16:602 

Proteção do tronco, membros superiores e inferiores e cabeça do 
usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco 
de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou 
névoas de pouca toxicidade. O macacão possui uma abertura frontal 
com fechamento por zíper, e protegido por uma aba do mesmo falso 
tecido para garantir a proteção, capuz com elástico, e elástico nos 
punhos e tornozelos, para proporcionar um ajuste melhor na anatomia 
do usuário. Excelente proteção contra pó seco e aerossóis e respingo 
líquido. São feitos com um material de uma camada, ao contrário de 
tecidos laminados que deixá-lo exposto seu o revestimento exterior é 
danificado deixar o ar e vapor de água passar, reduzindo as chances de 
estresse por calor. Confeccionado em falso tecido de polipropileno 
laminado com filme de polietileno respirável. 

São seis vezes mais respirável do que materiais microporosos. Têm 
uma ampla gama de usos em diferentes indústrias. Não perde suas 
características técnicas com alta temperatura. Excelente resistência a 
abrasão. 

Não contém látex em sua composição. 

Com gramatura de no mínimo 50 g/m2. 

Nos tamanhos XGG e 3XG 

Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao 
MTE (CA) 

Segue abaixo imagem ilustrativa. 

27,80   834.000,00 
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Apresentar no ato do certame: 

- 01 amostra. 
A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 
que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 
OBS: A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou 
então poderá ser descontada na primeira aquisição.  
  
- Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA; 
 

03 
40.00
0 UN 

CÓD:00004936 - MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA.  
Com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ. 
Formato dobrável, sem válvula de exalação. 
Fabricada em tecido 100% Polipropileno; 
- Não estéril; 
- Seis camadas: 
- Duas tiras de elástico para fixação na cabeça; 
- Clipe Nasal; 
- Aprovado pelo INMETRO; 
- Aprovado pelo Ministério do Trabalho (C.A); 
- Descartável e de uso único; 
- Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não-oleosos; 
- Deverá vir embalado individualmente; 
- Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada 
para uso em ambiente hospitalar; 
 Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao 
MTE (CA) 
Apresentar no ato do certame: 
- 01 amostra; 
A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 
que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 
Obs. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então 
poderá ser descontada na primeira aquisição); 
- Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA 

     5,44 217.600,00 

04 2000 

CÓD.: 0002442 - MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO 

Com Tubo de O2; 

Com reservatório; 

33,30 66.600,00 
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Não estéril; 

 Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico;  

Não esterilizável - Produto de Uso Único. 

Validade indeterminada 

Reg. ANVISA: 80070210021 

Garantia mínima de 3 Meses 

Dimensões aproximadas do produto: 

 Largura: 6,00 cm, Altura: 12,00 cm, Profundidade: 16,00 cm, Peso: 0,20 
g 

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 1.901.200,00 

   

Lê-se:  

 

ITE
M 

QUA
NT. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRI
O 

R$ 

VALOR 
MÉDIO 
TOTAL 

R$ 

01 
50.00
0 UN 

CÓD:00004997 - Avental descartável impermeável para uso médico 
hospitalar, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, com 
gramatura de no mínimo 50 g/m2, com punho elástico em 
polipropileno, com amarril nas costas, de cor branca ou azul com altura 
aproximada de 1,20m , e fabricado Conforme RDC n• 448/2020, 17 de 
dezembro de 2020 da Anvisa, Vestimentas ( avental / capote ) 
impermeáveis devem ser fabricados com gramatura mínima de 
50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica ( BFE ) > 99%.     

Segue abaixo imagem ilustrativa.   

15,60 783.000,00 
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Apresentar no ato do certame: 

- 01 amostra,  

A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 
que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 

(OBS. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou 
então poderá ser descontada na primeira aquisição); -  

Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA; 

- Laudo de eficiência e filtragem bacteriológica maior de 99%. 

 

02 

30.00
0 

PCTS 

CÓD:00004940 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA  

Tipo 06, ISO 16:602 

Proteção do tronco, membros superiores e inferiores e cabeça do 
usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco 
de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou 
névoas de pouca toxicidade. O macacão possui uma abertura frontal 
com fechamento por zíper, e protegido por uma aba do mesmo falso 
tecido para garantir a proteção, capuz com elástico, e elástico nos 
punhos e tornozelos, para proporcionar um ajuste melhor na anatomia 
do usuário. Excelente proteção contra pó seco e aerossóis e respingo 
líquido. São feitos com um material de uma camada, ao contrário de 
tecidos laminados que deixá-lo exposto seu o revestimento exterior é 
danificado deixar o ar e vapor de água passar, reduzindo as chances de 
estresse por calor. Confeccionado em falso tecido de polipropileno 
laminado com filme de polietileno respirável. 

São seis vezes mais respirável do que materiais microporosos. Têm 
uma ampla gama de usos em diferentes indústrias. Não perde suas 
características técnicas com alta temperatura. Excelente resistência a 
abrasão. 

27,80   834.000,00 
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Não contém látex em sua composição. 

Com gramatura de no mínimo 50 g/m2. 

Nos tamanhos XGG e 3XG 

Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao 
MTE (CA) 

Segue abaixo imagem ilustrativa. 

 

Apresentar no ato do certame: 

- 01 amostra. 
A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 
que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 
OBS: A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou 
então poderá ser descontada na primeira aquisição.  
  
- Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA; 
 

03 
40.00
0 UN 

CÓD:00004936 - MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA.  
Com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ. 
Formato dobrável, sem válvula de exalação. 
Fabricada em tecido 100% Polipropileno; 
- Não estéril; 
- Seis camadas: 
- Duas tiras de elástico para fixação na cabeça; 
- Clipe Nasal; 
- Aprovado pelo INMETRO; 
- Aprovado pelo Ministério do Trabalho (C.A); 
- Descartável e de uso único; 
- Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não-oleosos; 
- Deverá vir embalado individualmente; 
- Deverá constar em sua embalagem, ou ficha técnica que é indicada 
para uso em ambiente hospitalar; 
 Equipamento deverá apresentar Certificado de aprovação junto ao 
MTE (CA) 
Apresentar no ato do certame: 
- 01 amostra; 
A amostra da empresa vencedora ficará retida junto ao CISSUL, para 

     5,44 217.600,00 
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que seja analisada e comparada com as aquisições futuras. 
Obs. A amostra retida poderá ser contemplada como doação, ou então 
poderá ser descontada na primeira aquisição); 
- Ficha técnica do produto com o número do registro na ANVISA 

04 2000 

CÓD.: 0002442 - MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO 

Com Tubo de O2; 

Com reservatório; 

Não estéril; 

 Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico;  

Não esterilizável - Produto de Uso Único. 

Validade indeterminada 

Reg. ANVISA: 80070210021 

Garantia mínima de 3 Meses 

Dimensões aproximadas do produto: 

 Largura: 6,00 cm, Altura: 12,00 cm, Profundidade: 16,00 cm, Peso: 0,20 
g 

33,30 66.600,00 

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 1.901.200,00 

 

Cláusula Segunda: 

Fica suprimido do presente edital os itens 6.4.4 e .6.4.5, ficando excluído as exigências 
atinentes alvará de autorização sanitária da sede do licitante e autorização de 
funcionamento emitido pela Ministério da Saúde para comercializar e/ou fornecer 
material médico, ambulatorial ou hospitalar. 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. 

 
 

Varginha, 26 de abril de 2021. 
 

 

THIAGO PEREIRA CARNEIRO                                     AMANDA ALVES DOS SANTOS ASSIS 

 PREGOEIRO                                                                 GERENTE ADMINISTRATIV 


