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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

ADENDO

ADENDO MODIFICADOR I

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 131/2019/DELTA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.093522/2019-58 SESAU
OBJETO:  Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipos gravitacionais e frascos para Nutrição Enteral a fim de atender
demanda do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Assistência Médica Intensiva – AMI-24h, Hospital Pronto Socorro João Paulo II – HPSJP-
II, Hospital Infan�l Cosme e Damião - HICD, Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal – HEURO, Hospital Regional de Cacoal - HRC, Centro
de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital Regional de Buri�s - HRB, Hospital Regional de São Francisco - HRSF, Pacientes
domiciliares do Serviço de Assistência Mul�disciplinar Domiciliar – SAMD, Pacientes domiciliares atendidos administra�vamente e Núcleo de
Mandados Judiciais de forma con�nuada por um período de 12 meses.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL através da Comissão Permanente de Licitação – Equipe Delta, nomeada por força
da Portaria nº 46/2019/SUPEL-CI, DE 01 DE JANEIRO DE 2019 publicada no DOE no dia 18 de fevereiro de 2019,  torna público aos
interessados, em especial as empresas que re�raram o instrumento convocatório, que o mesmo SOFREU  ALTERAÇÃO  NO ANEXO II -
QUADRO ESTIMATIVO.

Assim, com a nova redação, os itens que comporão o Quadro Es�ma�vo deverão serem lidos conforme disponibilizado abaixo, prevalecendo
inalteradas todas as demais cláusulas do edital. 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID CONSUMO
ESTIMADO

QUANT.
DEST.

EXCLUSIVA

ME/EPP

QUANT. DEST.
AMPLA

CONCORRÊNCIA

PREÇO
MÉDIO

SUBTOTAL
EXCLUSIVO

ME/EPP

SUBTOTAL
AMPLA

CONCORRÊNCIA

VALOR
TOTAL

1 Equipos para
Dieta Enteral
sistema aberto
(gravitacional) –
Equipo para
gotejamento
gravitacional de
nutrição enteral;
Ponta perfurante
adaptável com
facilidade e
segurança em
qualquer tipo de
frasco, contendo
protetor, com
conexão

universal; Câmara
de gotejamento
flexível e
transparente;
Tubo flexível na
cor azul em PVC
com no mínimo
1,20m de
comprimento;
Regulador de
fluxo (pinça

UND 1.196.280 299.070 897.210 R$ 1,07 R$ 320.004,90 R$ 960.014,70 R$ 1.280.019,60
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rolete) para
controle manual
de gotejamento
com segurança,
conector
escalonado,

contendo protetor.
Embalagem
individual em
papel grau
cirúrgico e filme
termoplástico,
contendo os
dados impressos
de identificação,
código, lote, data
de fabricação e
validade e
registro no
Ministério da
Saúde. Cumprir
as determinações
da RDC Nº
04/2011 e demais
normas legais.

2 Frascos para dieta
enteral 100 ml -
Descartável para
acondicionamento
e administração
de dietas enterais
capacidade de
100 ml, com
dupla graduação
em relevo na
mesma face e
escala
volumétrica de 50
ml,
confeccionado em
polietileno
atóxico,
transparente,
inodoro, sem
rígido com
espessura
adequada que
proporcione alta
resistência à
finalidade a que
se destina. Alça
com trava,
dobrável com
perfeito encaixe,
afim de manter o
frasco no plano
vertical. Bocal
com espaço
suficiente para o
envase manual,
tampa de rosca ou
lacre que
proporcione
perfeito encaixe e
vedação, protetor
de bico da tampa.
Acompanha
etiqueta adesiva
para identificação
da dieta, segundo
a RDC 63 da
Agência Nacional
de Vigilância

UND 157.608 39.402 118.206 R$ 0,64 R$ 25.217,28 R$ 75.651,84 R$ 100.869,12
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Sanitária.
Embalagem
plástica individual
lacrada de forma
a garantir a
higiene e
integridade do
produto até seu
uso. A
embalagem
deverá conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
quantidade

3 Frascos para dieta
enteral 300 ml -
Descartável para
acondicionamento
e administração
de dietas enterais
capacidade de
300 ml, com
dupla graduação
em relevo na
mesma face e
escala
volumétrica de 50
ml,
confeccionado em
polietileno
atóxico,
transparente,
inodoro, sem
rígido com
espessura
adequada que
proporcione alta
resistência à
finalidade a que
se destina. Alça
com trava,
dobrável com
perfeito encaixe,
afim de manter o
frasco no plano
vertical. Bocal
com espaço
suficiente para o
envase manual,
tampa de rosca ou
lacre que
proporcione
perfeito encaixe e
vedação, protetor
de bico da tampa.
Acompanha
etiqueta adesiva
para identificação
da dieta, segundo
a RDC 63 da
Agência Nacional
de Vigilância
Sanitária.
Embalagem
plástica individual
lacrada de forma
a garantir a
higiene e
integridade do
produto até seu
uso. A
embalagem

UND 1.301.616 325.404 976.212 R$ 0,67 R$ 218.020,68 R$ 654.062,04 R$ 872.082,72
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deverá conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
quantidade

4

Frascos para dieta
enteral 500 ml -
Descartável para
acondicionamento
e administração
de dietas enterais
capacidade de
500 ml, com
dupla graduação
em relevo na
mesma face e
escala
volumétrica de 50
ml,
confeccionado em
polietileno
atóxico,
transparente,
inodoro, sem
rígido com
espessura
adequada que
proporcione alta
resistência à
finalidade a que
se destina. Alça
com trava,
dobrável com
perfeito encaixe,
afim de manter o
frasco no plano
vertical. Bocal
com espaço
suficiente para o
envase manual,
tampa de rosca ou
lacre que
proporcione
perfeito encaixe e
vedação, protetor
de bico da tampa.
Acompanha
etiqueta adesiva
para identificação
da dieta, segundo
a RDC 63 da
Agência Nacional
de Vigilância
Sanitária.
Embalagem
plástica individual
lacrada de forma
a garantir a
higiene e
integridade do
produto até seu
uso. A
embalagem
deverá conter
externamente os
dados de
identificação,
procedência,
quantidade e
prazo de validade.

UND 23.820 23.820 NÃO APLICÁVEL R$ 0,98 R$ 23.343,60 - R$ 23.343,60

 VALOR VALOR TOTAL VALOR
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TOTAL
EXCLUSIVO

ME/EPP:

R$
586.586,46

AMPLA
CONCORRÊNCIA:

R$ 1.689.728,58

TOTAL:

R$ 2.276.315,04

 

 

 

 

LEIA-SE:

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO
ESTIMADO

PREÇO
MÉDIO

VALOR
TOTAL ME/EPP

1

Equipos para Dieta Enteral sistema aberto (gravitacional) – Equipo para
gotejamento gravitacional de nutrição enteral; Ponta perfurante adaptável
com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor,
com conexão

universal; Câmara de gotejamento flexível e transparente; Tubo flexível
na cor azul em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador
de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com
segurança, conector escalonado,

contendo protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código,
lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde.
Cumprir as determinações da RDC Nº 04/2011 e demais normas legais.

UND 897.210 R$ 1,07 R$ 960.014,70 75%

2

Frascos para dieta enteral 100 ml - Descartável para acondicionamento e
administração de dietas enterais capacidade de 100 ml, com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml,
confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido
com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a
que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de
manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o
envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe
e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade

UNID 118.206 R$ 0,64 R$ 75.651,84 75%

3

Frascos para dieta enteral 300 ml - Descartável para acondicionamento e
administração de dietas enterais capacidade de 300 ml, com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml,
confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido
com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a
que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de
manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o
envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe
e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade

UNID 976.212 R$ 0,67 R$ 654.062,04 75%
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO
ESTIMADO

PREÇO
MÉDIO

VALOR
TOTAL ME/EPP

4

Frascos para dieta enteral 500 ml - Descartável para acondicionamento e
administração de dietas enterais capacidade de 500 ml, com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml,
confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido
com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a
que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de
manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o
envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe
e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade e prazo de validade.

UNID 23.820 R$ 0,98 R$ 23.343,60 SIM

5/1

Equipos para Dieta Enteral sistema aberto (gravitacional) – Equipo para
gotejamento gravitacional de nutrição enteral; Ponta perfurante adaptável
com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor,
com conexão

universal; Câmara de gotejamento flexível e transparente; Tubo flexível
na cor azul em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador
de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com
segurança, conector escalonado,

contendo protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código,
lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde.
Cumprir as determinações da RDC Nº 04/2011 e demais normas legais.

UNID 299.070 R$ 1,07 R$ 320.004,90

COTA

25%

SIM

6/2

Frascos para dieta enteral 100 ml - Descartável para acondicionamento e
administração de dietas enterais capacidade de 100 ml, com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml,
confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido
com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a
que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de
manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o
envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe
e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade

UNID 39.402 R$ 0,64 R$ 25.217,28

COTA

25%

SIM

7/3

Frascos para dieta enteral 300 ml - Descartável para acondicionamento e
administração de dietas enterais capacidade de 300 ml, com dupla
graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml,
confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido
com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a
que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de
manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o
envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe
e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para
identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade

UNID 325.404 R$ 0,67 R$ 218.020,68

COTA

25%

SIM

    
VALOR TOTAL

R$ 2.276.315,04

 

Fica reaberto novo prazo estabelecido, conforme abaixo:
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DATA: 25/06/2019 às 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através dos telefones (69) 3212-9265 ou pelo
email: delta.supel@gmail.com.

 

Porto Velho,  07 de junho de 2019.

 

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro -  Equipe DELTA/SUPEL

SUPEL/RO - Mat. 300130075

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0036.093522/2019-58 SEI nº 6244693

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:delta.supel@

