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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040-1116/2017 
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS em Ata para futuras aquisições de Soluções de 

Grande Volume para atender à necessidade das Unidades de Saúde da Rede, mantendo 

em pleno funcionamento o atendimento ambulatorial e hospitalar. 

 
 

ERRATA / 

AVISO DE ADIAMENTO 
 
 

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís – MA, por meio 
de sua pregoeira, abaixo identificada, no uso de suas atribuições, torna pública e oficializa a 
presente “ERRATA” ao edital em epígrafe, após o órgão demandante decidir acatar IMPUGNAÇÃO 
apresentada, tempestivamente, por licitante interessado no âmbito do pregão eletrônico 
supracitado, juntados aos autos, promovendo adequações na descrição dos itens 17 da Condição 
5, do Termo de Referência, a seguir alinhavadas:  

 
 

ITEM 

 

ONDE SE LÊ 

 

LEIA-SE 

 
 

17 

Emulsão p/ administração venosa (glicose 

+ poliaminoacido + emulsão lipídica), 

estéril e apirogênica, sistema fechado de 

infusão em bolsa plástica 

tricompartimentada na concentração de 

900Kcal (1026 ml). 

Bolsa tricompartimentada de nutrição 

parenteral estéril, atóxica, apirogênica, 

sistema fechado; solução composta de 

poliaminoácidos, glicose, emulsão lipídica 

e eletrólitos, com validade de no mínimo 

12 meses; Volume aproximado de 1.000 a 

1.200 ml; osmolaridade entre 1060 a 1450 

mOsm/L e calorias totais entre 900 a 1200 

kcal. Destinada a uso adulto e pediátrico 

acima de 02 anos. 

 
 

Considerando que as adequações acima expostas, de acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, não afetarão a formulação das propostas e apenas no intuito de que 
os licitantes interessados tenham conhecimento das referidas adequações, adiaremos o Pregão 
Eletrônico Nº 08/2016, anteriormente marcado para ocorrer dia 24/03/2017 às 09h:00 no site 
comprasnet, para o dia 27/03/2017 às 09h:00. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                   São Luís (MA), 22 de março de 2017. 

 
 

Elza Helena Serejo Braide 

Pregoeira/CPL 


