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ERRATA N° 002 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 163/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53.489/2021 – EMSERH 

Licitacoes-e ID n° 875826 
 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 146, datada e publicada no Diário 

Oficial do Estado do Maranhão em 12 de abril de 2021, no uso de suas atribuições 

legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando a 

Aquisição de materiais médicos hospitalares, tipo Diversos VIII, para atender as 

necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH, as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 

ITEM Especificações UNIDADE Qtd. 
P.Unitário P. total 

11 

PAPEL GRAU 500mm x lOOm. Papel 

graucirúrgico, em dupla face, sendo uma 
dasfaces em papel grau cirúrgico branco 

(fibrasde celulose - papel), que não solte 
fiapose/ou felpas durante seu uso 

normal,gramatura mínima 60gr/m^, e a 

outra faceem filme laminado transparente 
compostopor poliéster especial e 

polipropilenocopolímero, gramatura 
54g/m^ resistente aocalor em ambas as 

faces, 140° c (que sejaselável a uma 

temperatura em tomo de200°C), bordas 
laterais triplamente seladascom 

aproximadamente lOmm de largura emtoda 
a extensão da bobina. Com 

indicadoresquímicos para esterilização à 
vapor(autoclave) e a óxido de etileno 

(ETO),fabricado dentro das normas 

NBR/ABNT.Tamanho: 500mm x lOOm. 
Embalagem eproduto constando dados de 

identificação eprocedência e registro em 
órgãocompetente. (Cota Principal – 

Ampla Concorrência) 

ROLO 3.321 

  

12 

PAPEL GRAU 500mm x lOOm. Papel 
graucirúrgico, em dupla face, sendo uma 

dasfaces em papel grau cirúrgico branco 
(fibrasde celulose - papel), que não solte 

fiapose/ou felpas durante seu uso 

normal,gramatura mínima 60gr/m^, e a 
outra faceem filme laminado transparente 

compostopor poliéster especial e 
polipropilenocopolímero, gramatura 

54g/m^ resistente aocalor em ambas as 

faces, 140° c (que sejaselável a uma 
temperatura em tomo de200°C), bordas 

ROLO 369 
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laterais triplamente seladascom 

aproximadamente lOmm de largura emtoda 
a extensão da bobina. Com 

indicadoresquímicos para esterilização à 
vapor(autoclave) e a óxido de etileno 

(ETO),fabricado dentro das normas 

NBR/ABNT.Tamanho: 500mm x lOOm. 
Embalagem eproduto constando dados de 

identificação eprocedência e registro em 
órgãocompetente. (Cota reservada à 
Participação de ME/EPP/MEI, 
conforme estabelece o Art. 9º da Lei 
Estadual n° 10.403/2015) 

13 

ATADURA CREPE 1,80 m (COMPRIMENTO) 
X 10,00 CM (LARGURA), com  no minimo 

13 fios /cm2 , 100% algodão cru , isenta de  

lanugens, impurezas e fios soltos, não 
abrasiva e aerada com espessura e textura 

uniforme; elevada elasticidade longitudinal, 
com manutenção da propriedade elastica 

original, mesmo após variasutilizações , 
composições de trama fechada e resistente 

à perfuração. (Participação Exclusiva de 
ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 
Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015)  

ROLO 5.798 

  

14 

ATADURA CREPE 1,80 m (COMPRIMENTO) 

X 25,00 CM (LARGURA), com  no minimo 

13 fios /cm2 , 100% algodão cru , isenta de  

lanugens, impurezas e fios soltos, não 

abrasiva e aerada com espessura e textura 

uniforme; elevada elasticidade longitudinal, 

com manutenção da propriedade elastica 

original, mesmo após variasutilizações , 

composições de trama fechada e resistente 

à perfuração. (Participação Exclusiva de 

ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 

Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015)  

ROLO 5.308 

  

15 

ATADURA GESSADA 10cm (largura) X3,00m 

(comprimento), com camadas uniformes, 

confeccionada com tecido degaze especial, 

100% algodão, tecido comligamento tipo 

giro inglês, alvejada, isenta deamido, 

dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente com 

massa depouca viscosidade, composta de 

gesso ederivados de celulose e solvente 

anidro,camadas enroladas sobre si em eixo 

plásticorígido. Embalada hermeticamente 

ROLO 5.309 
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emmaterial impermeável tipo papel 

parafinadoque permita confecção de 

aparelho gessadoleve, liso de forma regular 

e uniforme. Desecagem rápida, 

proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 

prejuízo do resultado final,atendendo as 

nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 

Embalagem Individual, eminvólucro 

especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 

caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 

até o momento de suautilização. Validade 

mínima de 24 meses.Embalagem individual, 

com dados deidentificação e procedência, 

número do lote,data, validade e registro no 

Ministério da Saúde. (Participação 

Exclusiva de ME/EPP/MEI, conforme 

estabelece o Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 

16 

ATADURA GESSADA 12cm (largura) X3,00m 

(comprimento), com camadas uniformes, 

confeccionada com tecido degaze especial, 

100% algodão, tecido comligamento tipo 

giro inglês, alvejada, isenta deamido, 

dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente com 

massa depouca viscosidade, composta de 

gesso ederivados de celulose e solvente 

anidro,camadas enroladas sobre si em eixo 

plásticorígido. Embalada hermeticamente 

emmaterial impermeável tipo papel 

parafinadoque permita confecção de 

aparelho gessadoleve, liso de forma regular 

e uniforme. Desecagem rápida, 

proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 

prejuízo do resultado final,atendendo as 

nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 

Embalagem Individual, eminvólucro 

especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 

caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 

até o momento de suautilização. Validade 

mínima de 24 meses.Embalagem individual, 

ROLO 406 
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com dados deidentificação e procedência, 

número do lote,data, validade e registro no 

Ministério da Saúde. (Participação 

Exclusiva de ME/EPP/MEI, conforme 

estabelece o Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 

17 

ATADURA GESSADA 15cm (largura) X3,00m 
(comprimento), com camadas uniformes, 

confeccionada com tecido degaze especial, 
100% algodão, tecido comligamento tipo 

giro inglês, alvejada, isenta deamido, 
dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente com 

massa depouca viscosidade, composta de 
gesso ederivados de celulose e solvente 

anidro,camadas enroladas sobre si em eixo 
plásticorígido. Embalada hermeticamente 

emmaterial impermeável tipo papel 

parafinadoque permita confecção de 
aparelho gessadoleve, liso de forma regular 

e uniforme. Desecagem rápida, 
proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 

prejuízo do resultado final,atendendo as 
nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 

Embalagem Individual, eminvólucro 
especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 
caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 

até o momento de suautilização. Validade 
mínima de 24 meses.Embalagem individual, 

com dados deidentificação e procedência, 
número do lote,data, validade e registro no 

Ministério daSaúde. (Participação 
Exclusiva de ME/EPP/MEI, conforme 
estabelece o Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

ROLO 5.310 

  

18 

ATADURA GESSADA 20 cm (largura) 

X3,00m (comprimento), com camadas 

uniformes, confeccionada com tecido 
degaze especial, 100% algodão, tecido 

comligamento tipo giro inglês, alvejada, 
isenta deamido, dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente com 

massa depouca viscosidade, composta de 
gesso ederivados de celulose e solvente 

anidro,camadas enroladas sobre si em eixo 
plásticorígido. Embalada hermeticamente 

emmaterial impermeável tipo papel 
parafinadoque permita confecção de 

aparelho gessadoleve, liso de forma regular 

e uniforme. Desecagem rápida, 

ROLO 5.311 
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Lê-se:  

proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 
prejuízo do resultado final,atendendo as 

nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 
Embalagem Individual, eminvólucro 

especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 
caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 
até o momento de suautilização. Validade 

mínima de 24 meses.Embalagem individual, 
com dados deidentificação e procedência, 

número do lote,data, validade e registro no 

Ministério da Saúde. (Participação 
Exclusiva de ME/EPP/MEI, conforme 
estabelece o Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

TOTAL R$ 
 

ITEM Especificações UNIDADE Qtd. 
P.Unitário P. total 

11 

PAPEL GRAU 500mm x lOOm. Papel 
graucirúrgico, em dupla face, sendo uma 
dasfaces em papel grau cirúrgico branco 
(fibrasde celulose - papel), que não solte 
fiapose/ou felpas durante seu uso 
normal,gramatura mínima 60gr/m^, e a 
outra faceem filme laminado transparente 
compostopor poliéster especial e 
polipropilenocopolímero, gramatura 
54g/m^ resistente aocalor em ambas as 
faces, 140° c (que sejaselável a uma 
temperatura em tomo de200°C), bordas 
laterais triplamente seladascom 
aproximadamente lOmm de largura 
emtoda a extensão da bobina. Com 
indicadoresquímicos para esterilização à 
vapor(autoclave) e a óxido de etileno 
(ETO),fabricado dentro das normas 
NBR/ABNT.Tamanho: 500mm x lOOm. 
Embalagem eproduto constando dados 
de identificação eprocedência e registro 
em órgãocompetente. (Cota Principal – 
Ampla Concorrência) 

ROLO 270 
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12 

PAPEL GRAU 500mm x lOOm. Papel 
graucirúrgico, em dupla face, sendo uma 
dasfaces em papel grau cirúrgico branco 
(fibrasde celulose - papel), que não solte 
fiapose/ou felpas durante seu uso 
normal,gramatura mínima 60gr/m^, e a 
outra faceem filme laminado transparente 
compostopor poliéster especial e 
polipropilenocopolímero, gramatura 
54g/m^ resistente aocalor em ambas as 
faces, 140° c (que sejaselável a uma 
temperatura em tomo de200°C), bordas 
laterais triplamente seladascom 
aproximadamente lOmm de largura 
emtoda a extensão da bobina. Com 
indicadoresquímicos para esterilização à 
vapor(autoclave) e a óxido de etileno 
(ETO),fabricado dentro das normas 
NBR/ABNT.Tamanho: 500mm x lOOm. 
Embalagem eproduto constando dados 
de identificação eprocedência e registro 
em órgãocompetente. (Cota reservada 
à Participação de ME/EPP/MEI, 
conforme estabelece o Art. 9º da Lei 
Estadual n° 10.403/2015) 

ROLO 30 

  

13 

ATADURA CREPE 1,80 m 
(COMPRIMENTO) X 10,00 CM 
(LARGURA), com  no minimo 13 fios /cm2 
, 100% algodão cru , isenta de  lanugens, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva e 
aerada com espessura e textura 
uniforme; elevada elasticidade 
longitudinal, com manutenção da 
propriedade elastica original, mesmo 
após variasutilizações , composições de 
trama fechada e resistente à perfuração. 
(Participação Exclusiva de 
ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 
Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015)  

ROLO 100.000 

  

14 

ATADURA CREPE 1,80 m 

(COMPRIMENTO) X 25,00 CM 

(LARGURA), com  no minimo 13 fios /cm2 

, 100% algodão cru , isenta de  lanugens, 

impurezas e fios soltos, não abrasiva e 

aerada com espessura e textura 

uniforme; elevada elasticidade 

longitudinal, com manutenção da 

propriedade elastica original, mesmo 

após variasutilizações , composições de 

ROLO 70.000 
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trama fechada e resistente à perfuração. 

(Participação Exclusiva de 

ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 

Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015)  

15 

ATADURA GESSADA 10cm (largura) 

X3,00m (comprimento), com camadas 

uniformes, confeccionada com tecido 

degaze especial, 100% algodão, tecido 

comligamento tipo giro inglês, alvejada, 

isenta deamido, dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente 

com massa depouca viscosidade, 

composta de gesso ederivados de 

celulose e solvente anidro,camadas 

enroladas sobre si em eixo plásticorígido. 

Embalada hermeticamente emmaterial 

impermeável tipo papel parafinadoque 

permita confecção de aparelho 

gessadoleve, liso de forma regular e 

uniforme. Desecagem rápida, 

proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 

prejuízo do resultado final,atendendo as 

nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 

Embalagem Individual, eminvólucro 

especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 

caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 

até o momento de suautilização. Validade 

mínima de 24 meses.Embalagem 

individual, com dados deidentificação e 

procedência, número do lote,data, 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. (Participação Exclusiva de 

ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 

Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 

ROLO 15.000 

  

16 

ATADURA GESSADA 12cm (largura) 

X3,00m (comprimento), com camadas 

uniformes, confeccionada com tecido 

degaze especial, 100% algodão, tecido 

comligamento tipo giro inglês, alvejada, 

ROLO 10.000 
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isenta deamido, dextrina, álcalis, ácidos e 

corantes.Impregnada uniformemente 

com massa depouca viscosidade, 

composta de gesso ederivados de 

celulose e solvente anidro,camadas 

enroladas sobre si em eixo plásticorígido. 

Embalada hermeticamente emmaterial 

impermeável tipo papel parafinadoque 

permita confecção de aparelho 

gessadoleve, liso de forma regular e 

uniforme. Desecagem rápida, 

proporcionando tempoadequado para a 

realização da técnica deacabamento, sem 

prejuízo do resultado final,atendendo as 

nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 

Embalagem Individual, eminvólucro 

especial, bilaminada, de fácilabertura, 

acondicionada em saco plásticoselado em 

caixa de papelão, permitindo aintegridade 

do produto durante o seuarmazenamento 

até o momento de suautilização. Validade 

mínima de 24 meses.Embalagem 

individual, com dados deidentificação e 

procedência, número do lote,data, 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. (Participação Exclusiva de 

ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 

Art. 7º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 

17 

ATADURA GESSADA 15cm (largura) 
X3,00m (comprimento), com camadas 
uniformes, confeccionada com tecido 
degaze especial, 100% algodão, tecido 
comligamento tipo giro inglês, alvejada, 
isenta deamido, dextrina, álcalis, ácidos e 
corantes.Impregnada uniformemente 
com massa depouca viscosidade, 
composta de gesso ederivados de 
celulose e solvente anidro,camadas 
enroladas sobre si em eixo plásticorígido. 
Embalada hermeticamente emmaterial 
impermeável tipo papel parafinadoque 
permita confecção de aparelho 
gessadoleve, liso de forma regular e 
uniforme. Desecagem rápida, 
proporcionando tempoadequado para a 
realização da técnica deacabamento, sem 

ROLO 18.000 
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prejuízo do resultado final,atendendo as 
nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 
Embalagem Individual, eminvólucro 
especial, bilaminada, de fácilabertura, 
acondicionada em saco plásticoselado em 
caixa de papelão, permitindo aintegridade 
do produto durante o seuarmazenamento 
até o momento de suautilização. Validade 
mínima de 24 meses.Embalagem 
individual, com dados deidentificação e 
procedência, número do lote,data, 
validade e registro no Ministério daSaúde. 
(Participação Exclusiva de 
ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 
Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

18 

ATADURA GESSADA 20 cm (largura) 
X3,00m (comprimento), com camadas 
uniformes, confeccionada com tecido 
degaze especial, 100% algodão, tecido 
comligamento tipo giro inglês, alvejada, 
isenta deamido, dextrina, álcalis, ácidos e 
corantes.Impregnada uniformemente 
com massa depouca viscosidade, 
composta de gesso ederivados de 
celulose e solvente anidro,camadas 
enroladas sobre si em eixo plásticorígido. 
Embalada hermeticamente emmaterial 
impermeável tipo papel parafinadoque 
permita confecção de aparelho 
gessadoleve, liso de forma regular e 
uniforme. Desecagem rápida, 
proporcionando tempoadequado para a 
realização da técnica deacabamento, sem 
prejuízo do resultado final,atendendo as 
nonnas da ABNT-NBR14.852:2017. 
Embalagem Individual, eminvólucro 
especial, bilaminada, de fácilabertura, 
acondicionada em saco plásticoselado em 
caixa de papelão, permitindo aintegridade 
do produto durante o seuarmazenamento 
até o momento de suautilização. Validade 
mínima de 24 meses.Embalagem 
individual, com dados deidentificação e 
procedência, número do lote,data, 
validade e registro no Ministério da 
Saúde. (Participação Exclusiva de 
ME/EPP/MEI, conforme estabelece o 
Art. 7º da Lei Estadual n° 
10.403/2015) 

ROLO 15.000 
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Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 

edital, sendo mantida a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 163/2021 

– CSL/EMSERH, para o dia 21 de junho de 2021, às 09h00min (horário local), no 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

 
São Luís (MA) 11 de junho de 2021. 

 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 

TOTAL R$ 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/

