Ref.: Pregão Presencial nº 140/2018 – SS
Processo nº 03632/2018
Informa-se, a pedido da Secretaria de Saúde, a seguinte alteração no edital do Pregão
Presencial nº 140/2018:
Do Edital:
Onde se lê:
11.4-. Os cilindros deverão apresentar gravação na calota, por puncionamento, o nome do gás nele
contido, e/ou sua fórmula química, e/ou nome comercial. Os cilindros deverão conter rótulo ou
adesivo, aposto em sua calota, onde conste: nome do gás ou mistura, fórmula química, pureza do
gás, simbologia de risco deverá atender as exigências da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida
em m³ ou em kg do produto, número de identificação ONU.
Leia-se :

11.4-. Os cilindros deverão conter rótulo ou adesivo, aposto em sua calota, onde conste: nome do
gás ou mistura, fórmula química, pureza do gás, simbologia de risco deverá atender as exigências
da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida em m³ ou em kg do produto, número de identificação
ONU.
ANEXO I – Termo de Referência e Valor Estimado:
9 – ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO
Onde se lê:
1- Locação de Concentrador de Oxigênio (até 5 L/min), Cilindro Backup de Oxigênio 4 ou 8 m3 (de
acordo com o fluxo, distância e condições de entrega),1 Recarga/ mês para Cilindro backup de
Oxigênio 8m3 ( ou 2 recargas por mês cilindro 4m³).
Leia-se:
1- Locação de Concentrador de Oxigênio (até 5 L/min), Cilindro Backup de Oxigênio de 3,5 a 10
m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega),1 Recarga/ mês para Cilindro backup
de Oxigênio de 7 a 10m3 ( ou 2 recargas por mês cilindro 3,5 a 6,5m³).
Onde se lê:
2 - Locação de Concentrador de Oxigênio até 10 L/min, Cilindro Backup de Oxigênio 4 ou 8 m³ (de
acordo com o fluxo, distância e condições de entrega),1 Recarga/ mês para Cilindro backup de
Oxigênio 8m³ (ou 2 recargas por mês cilindro 4m³).
Leia-se:
2- Locação de Concentrador de Oxigênio até 10 L/min, Cilindro Backup de Oxigênio de 3,5 a 10
m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega),1 Recarga/ mês para Cilindro backup
de Oxigênio de 7 a 10m3 ( ou 2 recargas por mês cilindro 3,5 a 6,5m³).
Onde se lê:
6- Locação de Cilindro de 7mt³ a 10mt³ com fornecimento de duas recargas mensais de Oxigênio
Gasoso Medicinal; Cilindro de Transporte de 0,6mt³ a 1 mt ³, com fornecimento de uma recarga
semanal de Oxigênio Gasoso Medicinal. Acessórios que deverão ser instalados junto com o

cilindro:  Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado;  Regulador de Pressão com
Fluxômetro Integrado para cilindro de Transporte; kit 100 1200 R$ 195,00 R$ 234.000,00 28 
Máscara facial em silicone adulto ou infantil ou cânula Nasal (cateter). Quando o paciente for
traqueostomizado, máscara traqueal;  Conector para uso no cilindro com extensão de sete a dez
mts;  Copo Umidificador.  Cód. 298100366
Leia-se:
6- Locação de Cilindro de 7mt³ a 10mt³ com fornecimento de duas recargas semanais de Oxigênio
Gasoso Medicinal; Cilindro de Transporte de 0,6mt³ a 1 mt ³, com fornecimento de uma recarga
semanal de Oxigênio Gasoso Medicinal. Acessórios que deverão ser instalados junto com o
cilindro:  Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado;  Regulador de Pressão com
Fluxômetro Integrado para cilindro de Transporte; kit 100 1200 R$ 195,00 R$ 234.000,00 28 
Máscara facial em silicone adulto ou infantil ou cânula Nasal (cateter). Quando o paciente for
traqueostomizado, máscara traqueal;  Conector para uso no cilindro com extensão de sete a dez
mts;  Copo Umidificador.  Cód. 298100366

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação,
que tem a sua data de abertura ADIADA para o dia 07.06.2018 às 15h a se realizar na sala de
licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar.

Juiz de Fora, 23 de Maio de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

