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Lages, 19 de janeiro de 2018. 
 

RERRATIFICAÇÃO   
 

 
REF:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017 – SMS 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
LAGES 

 
 

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 
4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem 
necessárias no Termo de Referência e no Edital decorrente: 

 Excluir o subitem 14.8.7 
 

 Na descrição do item 32 do Anexo II- Termo de Referência. 

Onde se lê: Detergente, tipo: multienzimático, com no mínimo 4 enzimas... 

Leia-se: 

Detergente, tipo: Multienzimático, com no mínimo 4 enzimas, composição: Amilase, Protease, 
Carboidrase e Lipase; contendo tensoativo não iônico, PH neutro, não espumante e não deixa 
resíduos, nem odor; que degrada os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 5 
minutos; para ser usado em água ambiente ou aquecida; que seja possível usar em lavagem 
manual ou automatizada; devidamente habilitados para os testes; galão de polietileno de 01 a  
05 litros, volume 5000ml, diluição de no mínimo 1,0 ou 2,0 ml/litro, com selo metálico de 
inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da Anvisa. O julgamento do item será pelo 
menor preço do litro diluído, sendo que os proponentes deverão informar a quantidade de litros 
diluídos que sua solução pode gerar segundo instruções de rótulo. Fornecer treinamento para 
uso. 

 

  Na descrição do item 33 do anexo II – Termo de Referência. 

Onde se lê: Detergente neutro para área hospitalar e laboratorial... 

Leia-se: 

Detergente neutro para área hospitalar e laboratorial, neutro, cristalino, líquido, incolor, sem 
fragrância, para lavagem de materiais médico hospitalares, laboratoriais e superfícies fixas 
(pisos, bancadas, camas, móveis, cozinhas e equipamentos). Embalagem com 01 litro. 
Apresentar homologação para uso médico-hospitalar da ANVISA através de número de 
registro junto ao órgão. 

 
 Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão para às 13:30 horas do dia 07/02/2018. 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 


