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ADENDO RETIFICADOR n° 01/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2021.04.26.1 

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais de uso médico-hospitalar/ambulatorial, 
destinados ao Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde de Porteiras/CE. 

A Pregoeira Oficial do Município de Porteiras, designada por força das disposições contidas 
na Portaria n° 014/2021/GAPREV, do dia 01 de janeiro de 2021, torna público aos 
interessados, as seguintes retificações no ANEXO 1 (Termo de Referência) do Edital, 
disponíveis para consulta nos endereços eletrônicos www.tce.ce.gov.br/Iicitacoes   

http://bllcompras.com  e www.porteiras.ce.gov. br. 

1) Para maior clareza, anexamos os LOTES com os itens que foram retificados no 
Termo de Referência, conforme abaixo. 

a) Alteração no Anexo 1 (Termo de Referência), item 02 do Lote 03: 

ONDE SE LÊ: Eletrodo descartável modelo MSGTS-06, espuma, gel sólido pct c/ 50 und. 

Lote 03 - Material Hospitalar/Ambulatorial III 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
01 Gel para ultrasom 1 	K UND 56 19,95 1.117,20 

02 
Eletrodo descartável modelo MSGTS-06, espuma, gel sólido pct 
50 und. 

PCT 210 27,61 5.798,10 

03 Gel condutor para eletrocardiograma 5KG UND 2 23,84 47,68 
04 Gel para ultrasom 5KG. UND 3 23,84 71,52 
05 Papel para ECG Dixtal 215x280 PCT com 100 folhas. PCT 50 40,15 2.007,50 

Total: 9.042,00 

LEIA-SE: Eletrodo descartável para ECG, espuma, gel sólido pct ei 50 und. 

Lote 03 - Material Hospitalar/Ambulatorial III 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
01 Gel para ultrasom 1KG UND 56 19,95 1.117,20 
02 Eletrodo descartável para ECG, espuma, gel sólido pct c/ 50 und PCT 210 27,61 5.798,10 
03 Gel condutor para eletrocardiograma 5KG UND 2 23,84 47,68 
04 Gel para ultrasom 5KG. UND 3 23,84 71,52 
05 Papel para ECG Dixtal 215x280 PCT com 100 folhas. PCT 50 40,15 2.007,50 

Total: 9.042,00 
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b) Alteração no Anexo 1 (Termo de Referência), item 04 do Lote 08: 

ONDE SE LÊ: Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo SB 100 + inf.  

Lote 08 - Material Hospitalar/Ambulatorial VIII 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 

1 Esfigmomanometro Adulto UND 15 96,61 1.449,15 

2 Lanterna clínica, em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à 
vácuo, para uso com duas pilhas tipo AAA (palito) UND 5 94,10 470,50 

3 
Nebulizador completo c/ proteção antibacteriana, 	máscaras em 
tamanho 	infantil 	e 	adulto, 	3 filtros 	de 	reposição 	(no 	mínimo), 
boquilha e mangueira 

UND 4 2.258,25 9.033,00 

4 Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo SB1 00 + inf UND 3 339,30 1.017,90 
5 Caixa térmica com termômetro digital 151— UND 7 363,71 2.545,97 

6 
Cronômetro digital, com tela de 2.9"LCD; função Timer: segundo 
tipo de leitura invertida; Tempo faixa de ajuste: Is a 99 minutos e 
59 segundo 

UND 7 100,37 702,59 

7 
Kit de monofilamento para teste de sensibilidade (estensiômetro) - 
com seis canetas com filamentos de diferentes calibres e uma 
caneta reserva 

KIT 7 476,75 3.337,25 

8 Termômetro digital para caixa térmica UND 30 87,70 2.631,00 
9 Termômetro máximo e mínimo digital para geladeira UND 20 100,37 2.007,40 

10 Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em 
PVC moldado em peça única adulto UND 25 2761 69025 

11 Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em 
PVC moldado em peça única infantil UND 10 2761 276,10 

12 

Tensiômetro adulto - com manguito e pera em PVC, braçadeira em 
tecido resistente, alcance 18 a 35 cm,em material sintético, lavável 
e fecho em metal ou veicro, 	manômetro aneroide com visor 
graduado O a 300 mm/Hg - Válvula de metal permitindo a retenção 
e o esvaziamento de ar - aprovado pelo INMETRO. 

UND 24 86,57 2.077,68 

13 

Tensiômetro infantil - 	com manguito e pera em PVC, braçadeira 
em tecido resistente, alcance 10 a 18cm material sintético, lavável 
e fecho em metal ou veicro, 	manômetro aneroide com visor 
graduado O a 300 mm/Hg - Válvula de metal permitindo a retenção 
e o esvaziamento de ar - aprovado pelo INMETRO. 

UND 6 86,57 519,42 

14 
Kit medidor de glicose - glicosímetro - com: 1 aparelho monitor de 
glicemia com bateria, 10 lancetas, 10 tiras-teste, 	1 	Estojo para 
transporte e 1 Guia de primeiros passos. 

KIT 34 90,33 3.071,22 

15 Kit Micronebulização adulto Rosca. KIT 30 8,66 259,80 
16 Kit Micronebulização infantil Rosca. KIT 30 8,66 259,80 

17 

Manômetro c/ valvula redutora de pressão 	de cilindro de oxigenio 
medicinal. Escala de pressaõ do manometro: O à 31,5MPa (0 à 315 
Kgf/cm2); corpo: latão cromado; conexões de entrada e salda, 
conforme a norma ABNT. 

UND 13 28856 3751 28 

18 
Máscara de oxigénio hospitalar Adulta,transparente, com clip em 
alumínio 	e elásticos, tubo de 2,13m, reservatório de lOmI no 
mínimo e Registro ANVISA 

UND 23 22,59 519,57 

19 
Máscara de oxigênio hospitalar Infantil, transparente, com clip em 
alumínio 	e elásticos, tubo de 2,13m, reservatório de lOmI no 
mínimo e Registro ANVISA 

UND 16 22,59 361,44 

20 Mascaras tripla 100% polipropileno, hipoalergenico 
inodoro. Caixa c/50unid. CX 1300 18,82 24.466,00 

21 Mascara 	de 	venturi 	adulto, 	com 	elástico, 	Tubo 	corrugado, 	6 
diluidores coloridos e tubo de oxigênio. UND 7 28,86 202,02 

22 Mascara 	de 	venturi 	infantil, 	com 	elástico, 	Tubo 	corrugado, 	6 
diluidores coloridos e tubo de oxigênio. UND 7 28,86 202,02 

23 Termômetro clínico digital. UND 70 11,17 781,90 
24 Tiras teste para determinação de glicemia cx c/ 50 und. CX 500 60,22 30.110,00 

25 

Umidiflcador de oxigênio 250m1 - Tampa injetada e porca borboleta 
c/ enxerto em metal (padrão ABNT); Tubo com borbulhador para 
permitir o arraste das particulas; Copo translúcido com indicação 
de nível mínimo e máximo. 

UND 32 52,70 1.686,40  

26 Reanimador 	pulmonar 	tipo 	Ambu, 	adulto. 	COMPONENTES: 
Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone UND 4 5,46 . 	8 	,84 
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com acoplamento externo para máscara de usos Adulto ou Infantil. 
Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal 
com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; 
Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de 
Silicone; 	Balão 	de 	Borracha 	auto-inflável 	ao 	ser 	pressionado; 
Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão 
de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 
membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim 
anatômico de Borracha; Válvula de controle em Policarbonato com 
02 (duas) membranas de Silicone; Bolsa reservatório de Oxigênio 
com conector de diâmetro 22,Omm; Extensão com conector (para 
ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada 
do balão do Reanimador). 

27 

Reanimador 	pulmonar 	tipo 	Ambu, 	infantil 	neonatal. 
COMPONENTES: 	Válvula 	unidirecional 	em 	Policarbonato 	e 
membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de 
usos Adulto ou Infantil. Norma Internacional com diâmetro 22,0 
mm; 	Conector universal com diâmetro 	15,0 mm 	para sonda 
endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 
01 (uma) membrana de Silicone; Balão de Borracha auto-inflável ao 
ser pressionado; 	Conexão para alimentação de gás Oxigênio; 
Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da 
bolsa reservatório com membrana de Silicone; Bojo transparente 
de 	Policarbonato; 	Coxim 	anatômico 	de 	Borracha; 	Válvula 	de 
controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone; 
Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,Omm; 
Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás 
Oxigênio à válvula de entrada do balão do Reanimador). 

UND 2 295,46 590,92 

28 Esfigmomanômetro pediatrico UND 5 86,57 432,85 

29 
Copo 	para 	nebulizador 	/ 	inalador 	(de 	acordo 	com 	o 	kit 
micronebulizador) UND 200 10,04 2.008,00 

30 
Lancetas 28G x 1,5mm (penetração) - Calibre: 0,36mm. Cx c/ 200 

CX 150 24,97 3.745,50 

31 
Máscara facial sistema Venturi adulto com elástico;Traquéia; 6 
válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de 
oxigênio 2,1 Om;Copo adaptador para micronebulização. 

UND 20 28,86 577,20 

32 
Máscara facial sistema Venturi infantil com elástico;Traquéia; 	6 
válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de 
oxigênio 2,1Om;Copo adaptador para micronebulização. 

UND 20 28,86 577,20 

Total: 101.543,17 

,z- 	LEIA-SE: Oxímetro de pulso portátil com monitor de dedo - visor Led e Alimentação através de pilhas - 
Medição da Oximetria, Faixa de Frequência Cardíaca e Pulsação.  

Lote 08 - Material Hospitalar/Ambulatorial VIII 
Item Especificação linid. Qtde. Valor unitário Valor Total 

1 Esfigmomanometro Adulto UND 15 96,61 1.449,15 

2 Lanterna clínica, em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à 
vácuo, para uso com duas pilhas tipo AAA (palito) 

UND 5 94,10 470,50 

3 
Nebulizador completo c/ proteção antibacteriana, 	máscaras em 
tamanho 	infantil 	e 	adulto, 	3 filtros de 	reposição 	(no 	mínimo), 
boquilha e mangueira 

UND 4 2.258,25 9.033,00 

4 
Oxímetro de pulso portátil com monitor de dedo - visor Led e 
Alimentação através de pilhas - Medição da Oximetria, Faixa de 
Frequência Cardíaca e Pulsação 

UND 3 339,30 1.017,90 

5 Caixa térmica com termômetro digital 151— UND 7 363,71 2.545,97 

6 
Cronômetro digital, com tela de 2.9"LCD; função Timer: segundo 
tipo de leitura invertida; Tempo faixa de ajuste: is a 99 minutos e 
59 segundo 

UND 7 100,37 702,59 

7 
Kit de monofilamento para teste de sensibilidade (estensiômetro) - 
com seis canetas com filamentos de diferentes calibres e uma 
caneta reserva 

KIT 7 476,75 3.337,25 

8 Termômetro digital para caixa térmica UND 30 87,70 2.631,00 
9 Termômetro máximo e mínimo digital para geladeira UND 20 100,37 2.007,40 

10 
Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em 
PVC moldado em peça única adulto UND 25 2761 69025 
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11 Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em 
PVC moldado em peça única infantil UNO 10 27,61 276,10 

12 

Tensiômetro adulto - com manguito e pera em PVC, braçadeira em 
tecido resistente, alcance 18 a 35 cm,em material sintético, lavável 
e fecho em metal ou veicro, 	manômetro aneroide com visor 
graduado O a 300 mm/Hg - Válvula de metal permitindo a retenção 
e o esvaziamento de ar - aprovado pelo INMETRO. 

UNO 24 86,57 2.077,68 

13 

Tensiômetro infantil - 	com manguito e pera em PVC, braçadeira 
em tecido resistente, alcance 10 a 18cm material sintético, lavável 
e fecho em metal ou veicro, 	manômetro aneroide com visor 
graduado O a 300 mm/Hg - Válvula de metal permitindo a retenção 
e o esvaziamento de ar - aprovado pelo INMETRO. 

UND 6 86,57 519,42 

14 
Kit medidor de glicose - glicosímetro - com: 1 aparelho monitor de 
glicemia com bateria, 	10 lancetas, 	10 tiras-teste, 	1 	Estojo para 
transporte e 1 Guia de primeiros passos. 

KIT 34 90,33 3.071,22 

15 Kit Micronebulização adulto Rosca. KIT 30 8,66 259,80 
16 Kit Micronebulização infantil Rosca. KIT 30 8,66 259,80 

17 

Manômetro c/ valvula redutora de pressão 	de cilindro de oxigenio 
medicinal. Escala de pressaõ do manometro: O à 31,5MPa (0 à 315 
Kgf/cm2); corpo: latão cromado; conexões de entrada e salda, 
conforme a norma ABNT. 

UND 13 28856 3751 28 

18 
Máscara de oxigênio hospitalar Adulta,transparente, com clip em 
alumínio 	e elásticos, tubo de 2,13m, reservatório de lOmi no 
mínimo e Registro ANVISA 

UND 23 22,59 519,57 

19 
Máscara de oxigênio hospitalar Infantil, transparente, com clip em 
alumínio 	e elásticos, tubo de 2,13m, 	reservatório de 	lOmI no 
mínimo e Registro ANVISA 

UNO 16 22,59 361,44 

20 Mascaras tripla com elástico 100% polipropileno, hipoalergenico 
inodoro. Caixa c/50unid. CX 1300 18,82 24.466,00 

21 Mascara 	de 	venturi 	adulto, 	com 	elástico, 	Tubo 	corrugado, 	6 
diluidores coloridos e tubo de oxigênio, UND 7 28,86 202,02 

22 Mascara 	de 	venturi 	infantil, 	com 	elástico, 	Tubo 	corrugado, 	6 
diluidores coloridos e tubo de oxigênio. UNO 7 28,86 202,02 

23 Termômetro clínico digital. UND 70 11,17 781,90 
24 Tiras teste para determinação de glicemia cx c/ 50 und. CX 500 60,22 30.110,00 

25 

Umidificador de oxigênio 250m1 - Tampa injetada e porca borboleta 
c/ enxerto em metal (padrão ABNT); Tubo com borbulhador para 
permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação 
de nível mínimo e máximo. 

UNO 32 52,70 1 686 40 

26 

Reanimador 	pulmonar 	tipo 	Ambu, 	adulto. 	COMPONENTES: 
Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone 
com acoplamento externo para máscara de usos Adulto ou Infantil. 
Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal 
com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; 
Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de 
Silicone; 	Balão 	de 	Borracha 	auto-inflável 	ao 	ser 	pressionado; 
Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão 
de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 
membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim 
anatômico de Borracha; Válvula de controle em Policarbonato com 
02 (duas) membranas de Silicone; Bolsa reservatório de Oxigênio 
com conector de diâmetro 22,Omm; Extensão com conector (para 
ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada 
do balão do Reanimador). 

UNO 4 295,46 1.181,84 

27 

Reanimador 	pulmonar 	tipo 	Ambu, 	infantil 	neonatal. 
COMPONENTES: 	Válvula 	unidirecional 	em 	Policarbonato 	e 
membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de 
usos Adulto ou Infantil. Norma Internacional com diâmetro 22,0 
mm; 	Conector universal 	com diâmetro 	15,0 mm 	para sonda 
endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 
01 (uma) membrana de Silicone; Balão de Borracha auto-inflável ao 
ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; 
Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da 
bolsa reservatório com membrana de Silicone; Bojo transparente 
de 	Policarbonato; 	Coxim 	anatômico 	de 	Borracha; 	Válvula 	de 
controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone; 
Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,Omm; 
Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás 

UND 2 295 46 590 92 

t 
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Oxigênio à válvula de entrada do balão do Reanimador). 
28 Esfigmomanômetro pediátrico UND 5 86,57 432,85 
29 Copo 

neza 
nebulizador 	/ 	inalador 	(de 	acordo 	com 	o 	kit UND 200 10,04 2.008,00 micro

30 Lancetas 28G x 1,5mm (penetração) - Calibre: 0,36mm. Cx c/ 200 
CX 150 2497 3.745,50 

31 
Máscara facial sistema Venturi adulto com elástico;Traquéia; 6 
válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de 
oxigênio 2,1Om;Copo adaptador para micronebulização. 

UND 20 28,86 577,20 

32 
Máscara facial sistema Venturi infantil com elástico;Traquéia; 	6 
válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; Extensão de 
oxigênio 2,1Om;Copo adaptador para micronebulização. 

UND 20 28,86 577,20 

Total: 101.543,17 

Em atendimento ao § 40, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade Pregão, informamos que o prazo de abertura do certame permanece agendado 
para o dia 10 de maio de 2021, às 09:00 (nove) horas (horário de Brasília - DF), no site: 
http://bllconipras.com,  permanecendo os demais termos do edital inalterados. O edital na 
íntegra, encontra-se disponível para consulta e retirada, gratuitamente, nos endereços 
eletrônicos: www.tce.ce.gov.brIlicitacoes  http ://bllcompras.com  e www.porteiras.ce.gov.br, 
desta forma, sugerimos aos licitantes e interessados, que procedam à retirada do mesmo, 
para conhecimento das alterações realizadas. 

Publique-se. 

Porteiras/CE, 05 de maio de 2021. 
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