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PROCESSO Nº 163.873/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 423/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.873/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipos para 
infusão continua e controlada de fluídos com comodato de bombas de infusão, para 
atender as necessidades do HOSPITALA DA ILHA administrado pela EMSERH. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, após análise do edital, resolve alterar os pontos a 
seguir: 

 
ALTERA-SE O SUBITEM 1.3. DO EDITAL. 

 
1.3. O valor total estimado, para o lote único, da contratação será de R$ 
1.191.480,00 (um milhão cento e noventa e um mil quatrocentos e oitenta 
reais), conforme constante neste edital e seus anexos, a seguir: 

 
EXCLUE-SE O SUBITEM 1.4. DO EDITAL. 

 
ALTERA-SE A PLANILHA DO ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DO EDITAL. 
  

LOTE ÚNICO 

ITEM MATERIAL UNID. QNT. 
VL. 

Unit. 
VL. Anual 

1 

Equipo para bomba de infusão de 

substâncias fotossensíveis - equipo 
fotossensível (âmbar), capa protetora para 
soluções fotossensíveis, específico para utilização 
em bomba de infusão, com autonomia mínima de 
72 horas em sistema fechado, de uso único 
(descartável), estéril, atóxico, apirogênico, tubo de 
pvc ou polietileno resistente, medindo no mínimo 
200cm de comprimento, segmento em silicone, 
ponta perfurante com protetor, câmara de 
gotejamento macrogotas flexível com filtro de 
partículas de não mais  que  0,22  micra, 
terminação tipo luer lock e com tampa protetora 
contendo membrana hidrófoba. Embalados 
individualmente em envelopes dupla face de papel 
grau cirúrgico com filme de polietileno com 
poliéster, que permita abertura em pétala, 
contendo externamente dados de rotulagem onde 
informe os dados de fabricação, identificação do 
fabricante, procedência, método de esterilização, 
validade, número do lote e registro no Ministério 
da Saúde. Deve estar em conformidade com a 
RDC Nº 23 ANVISA, DE 5 DE MAIO DE 2014. 

UNID 8.000 36,61 292.880,00 

2 

Equipo para bomba de infusão parenteral 
com bureta - equipo com bureta transparente, 
graduada de 0 a 100 ou 150ml, com marcação de 
1 em 1 mililitro, alça de sustentação, específico 
para utilização em bomba de infusão, com 
autonomia mínima de 72 horas em sistema 

UND. 2.500 51,48 128.700,00 
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fechado, de uso único (descartável), estéril, 
atóxico, apirogênico, tubo de pvc ou polietileno 
resistente, medindo no mínimo 200cm de 
comprimento, segmento em silicone, ponta 
perfurante com protetor, câmara de gotejamento 
macrogotas flexível com filtro de partículas de não 
mais que 0,22 micra, injetor lateral tipo “y”, 
terminação tipo luer lock rotativo e com tampa 
protetora contendo membrana hidrófoba. 
Embalados individualmente em envelopes dupla 
face de papel grau cirúrgico com filme de 
polietileno com poliéster, que permita abertura em 
pétala, contendo externamente dados de 
rotulagem onde informe os dados de fabricação, 
identificação do fabricante, procedência, método 
de esterilização, validade, número do lote e 

registro no Ministério da Saúde. Deve estar em 
conformidade com a RDC Nº 23 ANVISA, de 5 
de maio de 2014. 

3 

Equipo para bomba de infusão parenteral - 
equipo original específico para utilização em bomba 
de infusão, com autonomia mínima de 72 horas 
em sistema fechado, de uso único (descartável), 
estéril, atóxico, apirogênico, tubo de pvc ou 
polietileno resistente, medindo no mínimo 200cm 
de comprimento, segmento em silicone, ponta 
perfurante com protetor, câmara de gotejamento 
macrogotas flexível com filtro de partículas de não 
mais que 0,22 micra,  injetor lateral  tipo  “y”, 
terminação tipo luer lock e com tampa protetora 
contendo membrana hidrófoba. Embalados 
individualmente em envelopes dupla face de papel 
grau cirúrgico com filme de polietileno com 

poliéster, que permita abertura em pétala, 
contendo externamente dados de rotulagem onde 
informe os dados de fabricação, identificação do 
fabricante, procedência, método de esterilização, 
validade, número do lote e registro no Ministério da 
Saúde. Deve estar em conformidade com a RDC 
Nº 23 ANVISA, de 5 de maio de 2014. 

UNID 12.000 35,00 420.000,00 

4 

Equipo bomba infusora, tipo para nutrição 
enteral - equipo exclusivo para administração de 
dietas enterais, de coloração diferenciada, 
terminação com dispositivo que bloqueie a infusão 
acidental por via parenteral do tipo NO LUER, com 
tampa protetora, com conexão superior universal 
específico para utilização em bomba de infusão em 
sistema linear, com autonomia mínima de 24 horas 
em sistema fechado, de uso único (descartável), 
estéril, atóxico, apirogênico, tubo de pvc ou 
polietileno resistente, medindo no mínimo 200cm 
de comprimento, segmento em silicone, ponta 
perfurante com protetor, câmara de gotejamento 
macrogotas flexível. Embalados individualmente 
em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico 
com filme de polietileno com poliéster, que 
permita abertura em pétala, contendo 
externamente dados de rotulagem onde informe 
os dados de fabricação, identificação do 
fabricante, procedência, método de esterilização, 
validade, número do lote e registro no Ministério 

UNID 10.000 34,99 349.900,00 
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da Saúde. Deve estar em conformidade com a 
RDC Nº 23 ANVISA, DE 5 de maio de 2014. 

 VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO  1.191.480,00 

 
Será disponibilizado o arquivo eletrônico no site www.emserh.ma.gov.br e 

no portal www.licitacoes-e.com.br.  
 
 

Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 
EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-
e.com.br. 

Por fim, comunico que FICA MANTIDA, a data da Sessão de 
Abertura da Licitação Eletrônica nº 423/2020, bem como as demais condições 
inalteradas.  

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH 
localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo 
telefone (98) 3235-7333 

 
São Luís (MA), 2 de dezembro de 2021 

 
 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 
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