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Adendo 01 - Retificação 

O Prefeito Municipal de Bom Progresso/RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 

com as leis n.º 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para o conhecimento dos 

interessados que em relação à Licitação n.º 011/2018; Carta Convite 002/2018, houve a retificação 

do Edital, para correção da numeração materiais do termo de referência. 

   

 

Retifica a numeração dos itens e insere quantidade no item 51 – DO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

 

Item Descrição Técnica Quantidade Unidade Marca 

1 

abaixador língua, material madeira, tipo 

descartável, comprimento 14 cm, formato tipo 

espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm. c/100 

unidades 

6 pacote   

2 Abocath N°24 6 caixa   

3 Abocath N°22 6 caixa   

4 
água destilada - para autoclave - não injetável, não 

esteril e quimicamente pura. galão de 05 litros. 
200 litro   

5 
água oxigenada 10%. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). 
30 litro   

6 

agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 13 x 4,5, 

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta 

bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em 

plástico luer, características adicionais protetor 

plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem 

embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

30 caixa   

7 

agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 7, 

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta 

bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em 

plástico luer, características adicionais protetor 

plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem 

embalagem individual. caixa com 100 unidades 

30 caixa   

8 

agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 8, 

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta 

bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em 

plástico luer, características adicionais protetor 

plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem 

embalagem individual. caixa com 100 unidades 

30 caixa   

9 

agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 40 x 12, 

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta 

bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em 

plástico luer, características adicionais protetor 

plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem 

embalagem individual 

30 caixa   

10 
álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, 

apresentação líquido. Embalagem de 1 litro. 
96 unidade   
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11 álcool etílico grau 96. Embalagem de 1 litro. 96 unidade   

12 

aparelho medidor de glicose, para medição de 

glicemia para diabetes. kit com 01 monitor, 01 

lancetador, 01 bateria já inserida no monitor. 

monitor com visor maior; possibilidade de 

adicionar segunda gota de sangue em até 10 

segundos; não é necessário apertar botão, somente 

inserir a tira-teste no monitor para ligá-lo.com 

manuais de utilização em português. 

6 unidade   

13 

atadura crepe de 15 cm x 1,8 mt c/ 13 fios : 

confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios 

de alta torção, trama regular com no mínimo 13 

fios/cm2, não abrasiva. deve ser macia e apresentar 

elasticidade mínima de 75% no sentido 

longitudinal, mantendo integridade das fibras e 

resistência do tecido. apresentando medidas de 15 

cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em 

repouso. com bordas delimitadas, livre de 

impurezas, rasgos, fios soltos e manchas 

embalagem plástica individual, não estéril, 

contendo a data de fabricação, validade e registro 

na anvisa.  

480 unidade   

14 

atadura crepe de 12 cm x 1,8 mt c/ 13 fios : 

confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios 

de alta torção, trama regular com no mínimo 13 

fios/cm2, não abrasiva. deve ser macia e apresentar 

elasticidade mínima de 75% no sentido 

longitudinal, mantendo integridade das fibras e 

resistência do tecido. apresentando medidas de 12 

cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em 

repouso. com bordas delimitadas, livre de 

impurezas, rasgos, fios soltos e manchas 

embalagem plástica individual, não estéril, 

contendo a data de fabricação, validade e registro 

na anvisa.  

480 unidade   

15 

atadura crepe de 20 cm x 1,8 mt c/ 13 fios : 

confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios 

de alta torção, trama regular com no mínimo 13 

fios/cm2, não abrasiva. deve ser macia e apresentar 

elasticidade mínima de 75% no sentido 

longitudinal, mantendo integridade das fibras e 

resistência do tecido. apresentando medidas de 20 

cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em 

repouso. com bordas delimitadas, livre de 

impurezas, rasgos, fios soltos e manchas 

embalagem plástica individual, não estéril, 

contendo a data de fabricação, validade e registro 

na anvisa.  

480 unidade   
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16 

compressa gaze, material tecido 100% algodão, 

tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de 

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50 cm, 

comprimento  7,50 cm, dobras 5 dobras, 

características adicionais c/ fio radiopaco, estéril, 

descartável. pacote com 10 unidades 

60 pacote   

17 

compressa gaze, material tecido 100% algodão, 

tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de 

impurezas, camadas 8 camadas, largura 10 cm, 

comprimento 10 cm, dobras 5 dobras, 

características adicionais c/ fio 

radiopaco,estéril,descartável. pacote com 500 

unidades 

60 pacote   

18 Água Para Injeção 10ML   2000 unidade   

19 
escova ginecológica para coleta de material para 

exame papanicolau. pacote com 100 unidades. 
3 pacote   

20 

esfignomanômetro adulto: aparelho de pressão, 

com manguito e pêra em pvc, válvula de deflação, 

manômetro, faixa de medição 0 a 300mmhg, 

braçadeira tamanho adulto confeccionada em nylon 

com fecho de velcro. 

8 unidade   

21 

esparadrapo, largura 100 mm, comprimento 4,50 

m, características adicionais impermeável 1 face, 

massa adesiva zno, resistente, cor branca, material 

dorso tecido de algodão 

168 unidade   

22 
espátula uso médico, material madeira, tamanho 18 

cm, tipo ayres, c/100 unidades. 
250 pacote   

23 

espéculo, material polietileno, tipo vaginal, 

tamanho grande, características adicionais estéril, 

descartável, sem lubrificação 

250 unidade   

24 

espéculo, material polietileno, tipo vaginal, 

tamanho médio, características adicionais estéril, 

descartável, sem lubrificação 

250 unidade   

25 

espéculo, material polietileno, tipo vaginal, 

tamanho pequeno, característicasadicionais estéril, 

descartável, sem lubrificação 

300 unidade   

26 Álcool Gel 480 gramas 30 unidade   

27 Algodão Hidrófilo 500GR 100 unidade   

28 

fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo 

fio 4.0, cor preta, comprimento 45, características 

adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo 

cortante, comprimento agulha 3,0, esterilidade 

estéril. caixa com 24 unidades. 

3 caixa   

29 

fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo 

fio 5.0, cor preta, comprimento 45, características 

adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo 

cortante, comprimento agulha 3,0, esterilidade 

estéril. caixa com 24 unidades. 

3 caixa   

30 Ácido Gel 1,23% 2,5ML 2 unidades   
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31 fita para autoclave 3 unidade   

32 Agulha Hipodérmica 40X12CX C/100 30 caixa   

33 

fita/tira para aferição de glicose sanguinea para uso 

em aparelho accu-chek active. resultados precisos 

em 5 segundos volume da amostra:  permitem a 

utilização de amostras de sangue capilar, venoso, 

arterial e neonatal. caixa com 50 unidades. 

100 caixa   

34 Algodão Tipo Rolete 15 pacote   

35 

luva para procedimento não cirúrgico, material 

látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, 

características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, 

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 

formato anatômico, finalidade,resistente à tração. 

caixa com 100 unidaes 

70 caixa   

36 

luva para procedimento não cirúrgico, material 

látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, 

características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, 

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo 

formato anatômico, finalidade resistente à tração. 

caixa com 100 unidaes 

70 caixa   

37 

mascára cirúrgica, não tecido, 3 camadas, pregas 

horizontais, atóxica , com elástico, clip nasal 

embutido,hipoalergênica, descartável caixa c/ 50 

unidades 

5 caixa   

38 Anestésico C/Vasos Tubetes 4 caixa   

39 equipo para soro polifix com clamp 200 unidade   

40 acesso venoso periférico scalp 21 200 unidade   

41 acesso venoso periférico scalp 25 200 unidade   

42 acesso venoso periférico scalp 23 200 unidade   

43 acesso venoso periférico scalp 27 200 unidade   

44 

seringa, material polipropileno transparente, 

capacidade 10 ml, tipo bico bicoluer slip, 

características adicionais isenta de 

látex,atóxica,apirogênica, graduação marcas 

parabólicas em 3,6 e 10ml, tipo uso perda de 

resistência, esterilidade descartável,estéril 

1000 unidade   

45 

seringa hipodérmica descartável luer-lok 3ml com 

agulha. confeccionadas em polipropileno plastipak 

com maior transparência. estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta 

conexões seguras e sem vazamentos. corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível. 

3000 unidade   
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46 

seringa hipodérmica descartável luer-lok 20ml sem 

agulha. confeccionadas em polipropileno plastipak 

com maior transparência. estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta 

conexões seguras e sem vazamentos. corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível. 

3000 unidade   

47 

seringa hipodérmica descartável luer-lok 5ml com 

agulha. confeccionadas em polipropileno plastipak 

com maior transparência. estéril, uso único, 

transparente, atóxica, com bico que garanta 

conexões seguras e sem vazamentos. corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, precisa e 

visível. 

3000 unidade   

48 solução de thiersch, 500 ml 4 frasco   

49 

sonda uretral , pvc atóxico siliconado, 40cm, nº 10, 

embalagem individual, 01 via ,estéril descarttável, 

sem balão, tubo translúcido e maleável. 

800 unidade   

50 sonda vesical de demora n° 16 100 unidade   

51 soro glicosado 5% 250ml ( solução de glicose) 100 unidade   

52 

termômetro clínico, ajuste digital, escala até 45 °c, 

tipo uso axilar e oral,componentes c/ alarmes, 

memória memória última medição, embalagem 

embalagem individual. 

10 unidade   

53 tesoura spencer para retirada de pontos 11,5cm 10 unidade   

54 vaselina líquida embalada em frasco de litro. 10 unidade   

55 
Anestésico Lodocaina Sem Vaso C/ 50 Tubetes 

1,8ML 
4 caixa   

56 Anestésico Pomada 50 unidade   

57 Atadura de Crepe 10CM 13 Fios 480 unidade   

58 Atadura Elástica 10CM – C/12 40 unidade   

59 
Atadura Elástica 12CM – C/12 40 unidade   

Atadura Elástica 15CM – C/12 40 unidade   

60 Atadura Elástica 20CM – C/12 40 unidade   

61 Babador Descartável Odontológico C/100 4 pacote   

62 Bobina de Papel Autoclave 15X100 5 pacote   

63 Bolsa de Colostomia Rolister 500 unidade   

64 Bolsa Coletora 40 unidade   

65 Broca Diamantada N°1012 5 unidade   

66 Broca Diamantada N°1046 5 unidade   

67 Cimento de Ionômero de Vidro (Pó e Líquido) 4 caixa   

68 Cimento Irm Pó-Líquido 5 unidade   

69 Compressa Cirúrgica 50 unidade   
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70 Creme Dental 90GR C/Fluor 200 unidade   

71 Detergente Enzimático 5 litros   

72 Dexcartex 13L CX C/10 70 unidade   

73 Escova Dental Infantil Macia 300 unidade   

74 Esparadrapo 10X4,5 C/24 7 caixa   

75 Fio Mononylon 2.0 C/24 3 caixa   

76 Fio Mononylon 3.0 C/24 3 caixa   

77 Fio Seda 2.0 C/24 3 caixa   

78 Fixador Celular Spray (Para Citopatológico) 5 frasco   

79 Flúor Gel Neutro 200ML 10 unidade   

80 Flúor Semanal A 0,2% 1LT 30 unidade   

81 Lâmina Bisturi Reta N° 12 C/100 4 caixa   

82 Lâmina Bisturi Reta N° 15 CX C/100 4 caixa   

83 Lubrificante Spray Alta e Baixa Rotação 10 unidade   

84 Luva Estéril N°6 60 par   

85 Luva Estéril N°7 60 par   

86 Luva Estéril N°7,5 70 par   

87 Luva Estéril N°8 70 par   

88 Luva Latéx G, C/100 70  caixa   

89 Nebulizador/ inalador 6 unidade   

90 Polifix Para Soro 200 unidade   

91 Polvedine Aquoso 4 litros   

92 Solução Fisiólogica 100ML 200 unidade   

93 Solução Fisiólogica 250ML 300 unidade   

94 Solução Injetável (Anestésico) 1,8ML C/50 4 caixa   

95 Sonda Exploradora Dupla N°16 400 unidade   

96 Sonda Nasoenteral N°12 200 unidade   

97 Sonda Nasogástrica N°18 30 unidade   

98 Sonda Vesical de Demora N°18 3  caixa   

99 Soro Fisiológico 0.9% 100ML 200 frasco   

100 Soro Fisiológico 0.9% 250ML 300 frasco   

101 Soro Fisiológico 0.9% 500ML 300 frasco   

102 Soro Fisiológico 5% 125ML Solução de Glicose 15 caixa   

103 Soro Fisiológico 5% 250ML Solução de Glicose 15  caixa   

104 Tesoura Para Retirada de Pontos (Ponta Fina) 10 unidade   

105 Tiras de Poliéster C/50 50 unidade   

106 Xilocaína Gel 30GR 40 unidade   

107 Xilocaína Injetável 2% Sem Vaso 20ML 4 caixa   
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Devido as alterações não afetarem o teor das propostas mantem a data de abertura do 

certame para o dia 02/02/2018 as 09h:05min. 

 

 

Bom Progresso - RS, 29 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

ARMINDO DAVID HEINLE 

Prefeito Municipal 
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