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ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 010/CISAMREC/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E.008/2021 P.A.128/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, torna público, a quem 
interessar possa, que realizar-se-á no dia 24 de setembro de 2021, às 8h30min, Pregão 
Eletrônico supra, para registro de preços, nos termos da lei nº. 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93, que tem como objeto o Registro de Preços, através de 
empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais de Material Médico 
Hospitalar em Geral, para atendimento à Rede Municipal de Saúde dos municípios 
consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CISAMREC. 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, ainda, através da Comissão 
de licitação, comunica aos interessados, a alteração no instrumento convocatório relativo aos 
quantitativos dos itens 30 e 31, onde os mesmos foram adicionados erroneamente, e valor no 
item 30 onde mesmo foi pesquisado para pacote com 500 e o solicitado é pacote com 10 
unidade, na seguinte forma: 
 
1. No anexo VII, a planilha orçamentária com especificações dos produtos, nos itens 30 e 31, 
passam a ter as seguintes quantidades (item 30 e 31) e valores (item 30): 
 
a) Onde se lê: 

30 Não 30 

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 
fios pct c/ 10 unidades. Características:  confeccionada 
com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito 
camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm 
quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca,  
alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para 
dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, 
isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita 
utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, 
constando externamente os dados de identificação e 
procedência e demais características conforme ABNT. 
Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, 
sem o filamento radiopaco. Apresentar ficha técnica do 
produto e registro na ANVISA. 

Pacote 
com 10 
unidades 
(pedido por 
pacote) 

Mel
hor
Med
/ 
Nev
e/ 
Ultr
acot
ton/ 
Cre
mer/ 
Med
ihou
se 

Sim Sim 6.995 33,6300 235,241,85
00 

 

Leia-se: 

30 Não 30 

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 
fios pct c/ 10 unidades. Características:  confeccionada 
com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito 
camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm 
quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca,  
alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para 
dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, 
isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita 
utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, 
constando externamente os dados de identificação e 
procedência e demais características conforme ABNT. 
Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, 
sem o filamento radiopaco. Apresentar ficha técnica do 
produto e registro na ANVISA. 

Pacote 
com 10 
unidades 
(pedido por 
pacote) 

Mel
hor
Med
/ 
Nev
e/ 
Ultr
acot
ton/ 
Cre
mer/ 
Med
ihou
se 

Sim Sim 1.000.000 1,2900 1.290.000,
0000 

 
b) Onde se lê: 

31 Não 31 

Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios. 
Características: confeccionadas em fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, 
com dimensão  de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 
cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e 

Pacote 
com 500 
unidades 
(pedido por 
pacote) 

Mel
hor
Med
/ 
Nev
e/ 
Ultr

Sim Sim 6.985 44,7200 312.369,20
00 
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insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão 
para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos 
prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em 
pacote plástico com 500 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
sem fios radiopacos e demais características conforme 
ABNT. Apresentar ficha técnica do produto e registro na 
ANVISA. 

acot
ton/ 
Cre
mer/ 
Med
ihou
se 

 

Leia-se: 

31 Não 31 

Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios. 
Características: confeccionadas em fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, 
com dimensão  de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 
cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e 
insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão 
para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos 
prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em 
pacote plástico com 500 unidades, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
sem fios radiopacos e demais características conforme 
ABNT. Apresentar ficha técnica do produto e registro na 
ANVISA. 

Pacote 
com 500 
unidades 
(pedido por 
pacote) 

Mel
hor
Med
/ 
Nev
e/ 
Ultr
acot
ton/ 
Cre
mer/ 
Med
ihou
se 

Sim Sim 10.000 44,7200 447.200,00
00 

 

 
2. Fica prorrogado os prazos para apresentação de propostas, bem como a data da abertura 
do certame, dos incisos 2.1 e 2.2 do Edital com a seguinte redação:  
  
2.1. O credenciamento, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
as propostas de Preços, os documentos de habilitação e demais anexos, deverão ser 
postados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, do endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; até as 00h00min do dia 24/09/2021; 
 
2.2. A abertura do presente certame dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, 
as 08h30min do dia 24/09/2021, a ser realizada de acordo com as legislações 
mencionadas no preâmbulo deste Edital. 
 
As demais clausulas do referido edital permanecem inalteradas.  
 
O Edital completo, a minuta da Ata de Registro de Preços-ARP e demais documentos, estão 
disponibilizados nos seguintes acessos: 
I.  no Portal de Licitações Compras BR, disponível no link em: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/;  
II. no site do CISAMREC, disponível no link em: 
https://cisamrec.sc.gov.br/licitacao/  
III. no Portal da Fecam em: 
https://lai.fecam.org.br/cisamrec/cms/pagina/ver/codMapaItem/159261  
 
Os esclarecimentos e dúvidas técnicas quanto ao produto, objeto desta licitação, poderá 
ser solicitado através do e-mail: cisamrec@cisamrec.sc.gov.br. 
 
 

Criciúma (SC), 13 de setembro de 2021. 
 
 

 
ROQUE SALVAN 

Diretor Executivo do CISAMREC 
Autoridade Competente 


