
 1
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Lages, 18 de outubro de 2019. 

 
 

RERRATIFICAÇÃO 
 

 
REF:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019 – SMS 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E 

MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA USO NO LABORATÓRIO 
MUNICIPAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) E DEMAIS 
SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 
 
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 nas descrições dos itens no Anexo I – Termo de Referência do Edital 
em comento: 

 
 No item 2 – Anestésico[...} 
Passar a considerar o seguinte descritivo: 
 
Anestésico articaine 4% tubetes de vidro ou de plástico 1:100.000. 
Características: Embalagem lacrada.  Garantia contra defeitos de fabricação. 
 

 No item 10 – Cateter[...] 
Passar a considerar o seguinte descritivo: 
 
Cateter Uretral Masculino nº 12. 
Apresentação: Em embalagem de alumínio ou em plástico com sistema no 
touch, revestida de polímeros que garantem a integridade do produto, 
manutenção ideal da lubrificação, promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. 
Características: De uso único, intermitente, confeccionado em poliurelano ou 
PVC, estéril, atoxico, hipoalergênico, provido de substância com propriedades 
lubrificantes em toda a extensão, resistente a torções com orifícios biselados, 
com diâmetro interno de 4mm, calibre 12.  Produto esterilizado por Óxido de 
Etileno. O prazo de vencimento deverá ser de no mínimo 24 meses a contar da 
data da entrega do produto. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 
 
 Excluir item 29 – Equipo Macrogotas. 
 

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada 

para o dia 22/10/2019 às 13:30 horas, para o dia 04/11/2019 às 13:30 horas. 

 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

 
Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário da Administração e Fazenda 


