PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Cruz da Esperança

EDITAL
PREGÃO N.º 14/2017
REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE ENFERMAGEM
A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, através do Departamento de Compras e
Licitações, torna público que, nas datas, horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento de menor preço por
item, em conformidade com as disposições deste edital e respectivamente anexos.

REGÊNCIA E REGIME
Regência: Leis n.ºs 8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02 e ulteriores alterações, Decretos
Municipais nº 2426, de 30 de abril de 2.004 e 2.634, de 30 de maio de 2005.
Modalidade: PREGÃO.
Tipo de Licitação: Menor Preço.
Regime de Execução: Indireta.
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.
Repartição interessada: Secretaria Municipal da Saúde.
Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: máximo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua assinatura.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
dos envelopes.
Prazo de Entrega do Objeto: em 24:00 (vinte e quatro horas), contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
•
•

•

Data da Entrega dos Envelopes: 01 – Proposta de Preço e 02 – Documentos de
habilitação: 07 de novembro de 2.017, às 09h00min.
Data para realização da sessão do pregão: 14 de Novembro de 2.017, as
09h00min.
Local de Realização:
Reuniões.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança - Sala de
Rua Angelina Reghini Fontaneti – 457 - Centro – Santa

Cruz da Esperança/SP.

1. OBJETO
O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE
ENFERMAGEM, utilizados na Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações
constantes do Anexo I – Especificações dos Materiais de Enfermagem.
O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com:
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Anexo I – Descrição dos Materiais;
Anexo II – Termo de Credenciamento;
Anexo III – Modelo para habilitação prévia;
Anexo IV – Minuta proposta;
Anexo V – Minuta de ata de registro de preço;
Anexo VI – Modelo de Ordem de Fornecimento;
Anexo VII – Dados do fornecedor;
O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal da Saúde.
Poderão ser cotados os materiais de enfermagem, desde que correspondam aos itens solicitados
e sejam aprovados pelo corpo clínico da Secretaria de Saúde.
Os materiais de enfermagem a serem entregues serão recebidos pela Secretaria Municipal de
Saúde, localizada na Rua Horácio Roberto do Nascimento, nº 880, de segunda à sexta-feira das
08h00min até 16h00min;
As entregas serão parceladas a critério e necessidade do Serviço Municipal de Saúde, e as
quantidades serão solicitadas de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.
A empresa será comunicada através de fax e deverá efetuar a entrega num prazo máximo de 48
(quarente e oito) horas, impreterivelmente.
2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
O prazo máximo para a entrega do objeto é o estabelecido no Preâmbulo deste Edital, contados a
partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento (Anexo VI), expedida pela Secretaria
Municipal da Saúde, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao
interesse e conveniência públicos.
O objeto será recebido:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especificação.
b) definitivamente, após a verificação de exame quantitativo e qualitativo;
O objeto deverá ser entregue durante a vigência da validade da Ata de Registro de Preços, no
Órgão Gestor do objeto desta licitação, dentro do prazo estabelecido no preâmbulo deste edital, após
a emissão da Ordem de Fornecimento.
As entregas solicitadas deverão ser feitas em até 24:00 horas a partir do recebimento da Ordem
de Fornecimento.
Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens conforme disposto no Anexo I,
trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e validade.
A apresentação dos materiais deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número
de lote, data de fabricação e validade, desde que acondicionados em blister ou strips, e que em cada
blister ou strip estejam gravados o número de lote, data de fabricação e validade. Nas ampolas deve
estar gravado número de lote e validade.
As referidas caixas e frascos deverão ser acondicionados em embalagens conforme praxe do
fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação
e validade.
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Os materiais deverão ter prazo de validade de no mínimo de 18 (dezoito) meses para os
materiais ofertados, contadas da data da entrega.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da licitação as empresas interessadas, doravante designadas
proponentes, que atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, vedada
a participação de empresas:
a) declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração;
b) sob processo de concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou
liquidação.
4. ABERTURA DA LICITAÇÃO
A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste edital, suas cláusulas e anexos.
A fase de abertura da licitação observará, seqüencialmente, as etapas estabelecidas nos
itens subseqüentes.
5.

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. CREDENCIAMENTO
No dia, hora e local estipulados no preâmbulo, as proponentes deverão estar
representadas por agentes credenciados, com poderes específicos para formular
lances verbais, bem como para a prática de todos os atos inerentes ao certame,
portando documento pessoal de identificação que contenha foto, bem como
documentação comprobatória dos poderes do credenciante, mediante a apresentação
junto ao pregoeiro dos seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular,
autenticado por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhados do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea a, que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
5.1.1 A Declaração de Habilitação (conforme anexo II do Edital) deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
5.1.2 O Termo de Credenciamento (conforme anexo I do Edital) deverá ser
apresentado fora dos envelopes;
5.1.3 Os documentos descritos nas alíneas a e/ou b, conforme o caso, do item 5.1,
também deverá ser apresentado fora dos envelopes, e em caráter algum substituirão o Termo
de Credenciamento ou a Declaração de Habilitação.
5.1.4 Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte deverá ser
apresentada declaração do contador que prove o enquadramento no Simples Nacional,
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também fora dos envelopes.
5.2.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Prefeitura
Municipal (Sala de Reuniões), Rua Angelina Reghini Fontanetti, 457 Centro, Santa
Cruz da Esperança, no dia 17 de maio de 2.016, às 09:00 h. e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 04 de 18
de janeiro de 2.016, com o credenciamento dos licitantes, conforme a programação
seguinte:
Dia 07 de novembro de 2.017
09:00 h. Início do Credenciamento, Análise Prévia dos Documentos do
Credenciamento, Entrega das Amostras e Abertura dos Envelopes 01
– Proposta;
09:40 h. Suspensão da Sessão para inclusão dos Dados e Informações das
Propostas no Sistema de Pregão;
10:00 h. Suspensão da Sessão.
Dia 14 de novembro de 2.017
09:00 h. Reinício da Sessão – Início da Etapa de Lances;
10:00 h. Encerramento da Sessão
A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da Sessão.
O Pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.

Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em
invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão
conter os seguintes dizeres em sua face externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
ENVELOPE 01
EDITAL DE PREGÃO N.º 14/2017
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
ENVELOPE 02
EDITAL DE PREGÃO N.º 14/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
5.2.1. Colhida a assinatura dos representantes das licitantes na Lista de Presenças,
o pregoeiro encerrará a fase de recebimento dos envelopes, indagando os
licitantes se formalmente preenchem os requisitos da habilitação
estabelecidos por este Edital, recebendo e registrando as declarações
formais de que atendem a essa condição, nos termos do Anexo III deste
edital.
5.2.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida
nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em nenhuma hipótese será
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5.2.4.

concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem
admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas.
5.2.3. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá,
imediatamente, à abertura das propostas de preços, cujos documentos serão
lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que o desejam.
A proposta de preço deverá:
a)

ser apresentada em 1 (uma) via, conforme modelo do Anexo IV,
impressa em papel timbrado da proponente, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em
todas as folhas e assinada por seu representante legal;

b)

indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo,
telefone;
ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
dos envelopes, tendo em vista tratar-se de fornecimento por Sistema de
Registro de Preços;
ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas
decimais, com fixação do prazo de Validade da Proposta;
declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e
despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações
decorrentes da licitação;
conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
apresentar proposta dos preços do(s) item(ns) que desejar concorrer, na
ordem e seqüência apresentadas, tendo como modelo o Anexo I
(Especificação dos Materiais de Enfermagem);

c)

d)
e)

f)
g)

5.2.4. Deverá constar na proposta, especificações do nome comercial, nome do
fabricante do produto, número do Registro no Ministério da Saúde, teor de
concentração ou dosagem, forma farmacêutica ou apresentação, embalagem
e identificação correspondente, nome genérico e fantasia e outros
esclarecimentos que o proponente julgar necessário para a perfeita
caracterização do objeto.
5.2.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.
5.2.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
essenciais deste edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.2.7. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser
atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante e
aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude
aos princípios da licitação.
5.2.8. Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em
poder do pregoeiro, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das
propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de menor valor.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.5.1.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

Serão consideradas classificadas para a fase de lances verbais a proposta de
menor preço e todas aquelas com preços situados no intervalo de 10% acima
daquele.
Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem
anterior, poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas,
quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída a
de menor valor;
Na hipótese de uma das empresas selecionadas para a fase de lances não tiver
responsável ou procurador credenciado para apresentar lances ela será mantida no
rol de licitantes da fase de lances, entretanto esta será desprezada para efeito de
alcance do número de três propostas válidas.
Ocorrendo a situação especificada no subitem anterior, além da empresa que não
tiver responsável ou procurador credenciado para apresentar lances, desde que a
proposta desta seja uma das três melhores, poderão fazer lances verbais os autores
das melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas
propostas escritas, aí incluída a de menor valor e outras duas, no mínimo, em
condições de ofertar lances;
Às proponentes classificadas nos termos dos subitens anteriores, será facultada a
apresentação verbal de lances sucessivos, de valores distintos e decrescentes,
encerrando-se essa fase quando não houver mais lances.
Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no subitem 13.4.
A etapa de lances verbais terá duração não superior a 15(quinze) minutos por item,
prazo que poderá ser prorrogado por uma vez a critério do pregoeiro, em decisão
justificada. Encerrado esse tempo, o pregoeiro fará análise das propostas, na forma
a seguir indicada.
Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor
até então apurada dentre os selecionados;
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor valor, observada a redução mínima de 1% (um por cento) entre
os lances. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o
preço total do item.
O licitante poderá abster-se de oferecer lance, o que não importará na abdicação ao
direito de fazê-lo na rodada seguinte, sendo vedada a abstenção por duas rodadas
consecutivas;
Não haverá limites de rodadas para apresentação de lances; e os representantes
dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por meio de
telefones celulares, desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de
julgamento.
Será declarada vencedora a proposta de menor preço, por decisão motivada, após
o exame de sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor.
Se a proposta não for aceitável, será examinada a proposta subseqüente, e assim
sucessivamente.

7. HABILITAÇÃO
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7.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas
de preço na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do envelope 2,
para análise dos documentos de habilitação da proponente primeira classificada.
7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos
relacionados nos subitens 7.2.1. a 7.2.5., desde que atendidos os requisitos
especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 9 deste item.
7.2.1. Habilitação Jurídica
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e,
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; ou
7.2.1.3 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços
dos diretores em exercício; ou
7.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
7.2.1.5. Juntar o Anexo VII (Dados do Fornecedor) devidamente preenchido,
de forma legível (item não desclassificatório).
7.2.1.6. Os documentos relacionados nas alíneas “7.2.1.1” a “7.2.1.4” deste
subitem, não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”,
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.
7.2.2. Qualificação Técnica
7.2.2.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação (fornecimento
de materiais de enfermagem), através de atestados (no mínimo dois)
fornecidos por pessoas jurídicas de direito Público ou Privado.
7.2.2.2. Declaração da proponente de que recebeu os documentos e de que
tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação
7.2.3. Qualificação Econômico-Financeira
7.2.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, onde fique comprovado o patrimônio
líquido da empresa.
7.2.3.1.1 As empresas enquadradas na Lei Federal n.º 9.317, de
05/12/96, microempresas e empresas de pequeno porte,
bem como as que optarem pelo regime de “Lucro
Presumido” deverão apresentar a Declaração de Importo
de Renda Jurídica, referente ao último exercício social,
com o respectivo recibo de entrega, e também, uma
declaração do contador da empresa, mencionando a Lei
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que enquadra a empresa na situação acima citada, bem
como os faturamentos mês a mês.
7.2.3.2. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a
60(sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo
não constar do documento.
7.2.3.2.1. No caso de sociedade civil, a proponente deverá
apresentar certidão dos processos cíveis em andamento,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da
abertura do certame, se outro prazo não constar do
documento.
7.2.4. Regularidade Fiscal
7.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.2.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame.
7.2.4.3. Prova de regularidade de certificado de Regularidade do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa
Econômica Federal.
7.2.4.4. Prova de Regularidade Fiscal RFB/PGFN.
7.2.4.5. Prova de regularidade de certificado de certidão para com a
Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.
7.2.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
o
o
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943.
7.2.5. Declaração de inexistência de fato impeditivo
As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da
empresa, firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG,
atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditiva à sua
habilitação;
7.2.5.1. Declaração da licitante de que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, ressalvado na condição de aprendiz.
OBSERVAÇÕES
1) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto
licitado
2) A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas
inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a
mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no
C.G.C./C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).
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3) A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de
sua validade também por esse meio, pelo Departamento de Compras e Licitações.
4) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o
lapso de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
5) A apresentação da cópia reprográfica do certificado de registro cadastral da Prefeitura do
Município de Santa Cruz da Esperança, com prazo de validade em vigor, supre as
exigências referente à apresentação dos documentos aludidos nos subitens 7.2.1.1,
7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.4.1, 7.2.4.2.
6) Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja compatível com o
objeto licitado.
7) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas
naturais, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para
a qual deve ser observado o disposto no subitem 5.2.4.
7.1) Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação.
7.2) Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados
ao processo licitatório.
7.3) Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecimento no item 7
deste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituído por protocolos que
configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao
prazo fixado para a abertura do certame.

8. ADJUDICAÇÃO
8.1.

Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor
preço, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta
licitação.
8.1.1. Se a proponente de menor preço não atender às exigências de habilitação,
será examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes,
na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a
todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente declarada
vencedora e a ela feita a adjudicação do objeto da licitação.

9. FASE RECURSAL
9.1. Declarada à vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarazões, com imediata intimação de todos os presentes e assegurada também
imediata vista dos autos.
9.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, em formulário
próprio.

9.2.

9.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 9.1., importará na decadência
do direito de recurso.
Os recursos não terão efeito suspensivo.
9.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9
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10. HOMOLOGAÇÃO
10.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito
Municipal, para homologação.
10.1.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à
aquisição do objeto licitado.
11. RECEBIMENTO
11.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
11.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue na unidade requisitante,
acompanhado da fatura ou nota fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da
nota de empenho.
11.3. Se a qualidade do material entregue não corresponder às especificações do edital,
aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS
12.1.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de
acordo com as entregas efetuadas, devendo a Contratada emitir as
respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas pelo
Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em até 30
(trinta) dias após sua emissão.

12.2.

REVISÃO DE PREÇOS
12.2.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém,
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito,
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição da
Contratante para a justa remuneração dos serviços, poderá ser
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato.
12.2.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para
mais ou menos, conforme o caso.
12.2.3. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de
preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s)
detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que
comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de
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fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matériasprimas, etc.
13.

ASSINATURA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, FORNECIMENTO E
PENALIDADES
13.1. ASSINATURA DA ATA
13.1.1. Adjudicado o registro de preços e homologado o procedimento, será
convocado o vencedor da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a
Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena
de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se
às penalidades estabelecidas no item 13.3. deste Edital.
13.1.2. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura de Santa
Cruz da Esperança.
13.1.3. No ato da assinatura da Ata, a licitante vencedora se obriga a
apresentar a composição detalhada de seu(s) preço(s) unitário(s),
através de planilha(s) de custos, para cada item adjudicado, conforme
modelo constante do ANEXO V. A não entrega da(s) planilha(s) de
custos impedirá a assinatura da Ata de Registro de Preços implicando
na aplicação das penalidades estabelecidas no item 13.3. deste Edital.
13.2. FORNECIMENTO
13.2.1. O fornecimento dos materiais será efetuado mediante expedição, pela
Secretaria Municipal da Saúde, da “Ordem de Fornecimento”, cujo
modelo constitui o Anexo VI, da qual constarão a data de expedição,
especificações do material, quantitativo, prazo, local de entrega e
preços unitários e totais, que substituirá o Termo de Contrato.
13.2.2. O material deverá ser entregue após o recebimento da Ordem de
Fornecimento (Anexo VI) expedida pela Secretaria Municipal da
Saúde, diretamente no Órgão Gestor do objeto desta licitação, no
prazo estabelecido no preâmbulo deste edital.
13.2.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua
detentora, fica obrigada a fornecer o material ofertado, nas
quantidades indicadas pela Secretaria Municipal da Saúde em cada
“Ordem de Fornecimento”.
13.2.4. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança não está obrigada
a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo
critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
13.2.5. Os quantitativos totais expressos no Anexo I Especificações dos
Materiais de Enfermagem são estimativos e representam as previsões
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da Secretaria Municipal da Saúde para as compras durante o prazo de
12 (doze) meses.
13.2.6. A existência do preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de
Santa Cruz a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada
a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo
assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em
igualdade de condições.
13.2.7. O material será devolvido na hipótese do mesmo não corresponder às
especificações da Ata de Registro de Preços, devendo ser
substituídos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
13.2.8. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos
Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
13.3. PENALIDADES
13.3.1. Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, ou
em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da obrigação.
13.3.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas
remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira convocada.
13.3.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificada e comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa
detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de
preceitos legais pertinentes, será aplicado, segundo a gravidade da
falta, as seguintes penalidades:
a)

multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o
valor do fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia
corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”.

b)

multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da
inadimplência referente ao(s) item(ns) constante da Ordem de
Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas.

c)

cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão
temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de
Santa Cruz da Esperança, bem como o impedimento de com ela
contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de
Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma
Ordem de Fornecimento.
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13.3.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas
dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.
13.3.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção
administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a
empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos
que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Santa
Cruz da Esperança.
13.3.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas
pelo licitante, este poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante
previstas:
a) suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de
contratar com a PM pelo prazo de 12 (doze) meses;
b) cancelamento da Ata de Registro de Preços, se já estiver assinada
13.4. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a PMC pelo prazo de até 02(dois) anos.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e
protocolizadas nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min e das 12:30 às 17h, na
Rua Angelina Reghini Fontanetti– nº 457 nesta cidade, observando o prazo
previsto no parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes.
14.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de
CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CGC ou CNPJ, em
se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia
autenticada).
14.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de
acordo com seu teor.
14.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e
dirigidas ao pregoeiro, na Rua Angelina Reghini Fontanetti, nº 457 - Centro
– nesta cidade, ou pelo FAX n.º (16) 3666-1115, até 05 (cinco) dias úteis
antes do prazo marcado para abertura do certame.
14.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas no Departamento de Compras e
Licitações, telefone n.º (16) 3666-1115, no horário das 08h às 17h.
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14.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de
ordem estritamente informal.
14.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
disposição legal, o Foro da Comarca de Cajuru, observadas as disposições do § 6º
do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93.
14.4. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública, exceto no tocante ao disposto no subitem 8.1.1.
14.5. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança o direito de,
no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
14.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.8.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em
contrário.

14.9.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança.

14.10. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes,
garantia de execução da Ata de Registro, penalidades, obrigações,
responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste Edital e na Lei Federal n.º
8.666/93 e posteriores alterações.
15 . CADERNO DE LICITAÇÃO
15.1. O caderno de licitação, composto de edital e anexos, poderá ser fornecido
mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), a serem recolhidos aos cofres
públicos, através de guia de arrecadação (DARD), emitida pela Secretaria
Municipal da Administração e Finanças, das 09h às 16h, até o último dia que
anteceder a data designada para a abertura do certame ou gratuitamente na
integra através do site: www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br.
15.2. Fazem parte integrante do presente edital:
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Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

-

(Especificações dos Materiais de Enfermagem);
(Termo de Credenciamento);
(Habilitação Prévia);
(Modelo de Propostas);
(Minuta de Ata de Registro de Preços);
(Modelo de Ordem de Fornecimento)
(Dados do Fornecedor)

15.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
Santa Cruz da Esperança, 20 de outubro de 2.017.

DIMAR DE BRITO
Prefeito
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
ITEM

QTDE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

100

UNID

DESCRIÇÃO

50 unidade

Abocate nº 14 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

80 unidade

Abocate nº 16 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

unidade

Abocate nº 18 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

400 unidade

Abocate nº 20 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

250 unidade

Abocate nº 22 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

200 unidade

Abocate nº 24 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura
de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

500 caixa

Agulha 13 x 4,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda,
ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual
estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

300 caixa

Agulha 20 x 5,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda,
ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual
estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

1000 caixa

Agulha 25 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta
aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril,
com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

1000 caixa

Agulha 25 x 8 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta
aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril,
com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.
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11

12

13

14

15

500 caixa

Agulha 30 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta
aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril,
com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

300 caixa

Agulha 30 x 8 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta
aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril,
com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.

30 pacote

Atadura de algodão ortopédico 15 cm de largura, no mínimo 1 m de comprimento (pacote
com 12 unidades), elaborada a partir de fibras 100% algodão, baixo teor de impurezas.
Disposto em forma de manta uniforme. Possui camada de soma aplicada em uma das faces
para evitar aderências, não estéril. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência e data de fabricação. Apresentar amostra.

100 pacote

Atadura de crepe 10 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de comprimento,
elaborada em tecido 100% cru, de alta torção, que confere alta resistência, com densidade
de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido longitudinal elevada, acondicionada em saco
plástico, não estéril, podendo ser esterilizada em autoclave a vapor. Embalagem com dados
de identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra.

100 pacote

Atadura de crepe 20 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de comprimento,
elaborada em tecido 100% cru, de alta torção, que confere alta resistência, com densidade
de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido longitudinal elevada, acondicionada em saco
plástico, não estéril, podendo ser esterilizada em autoclave a vapor. Embalagem com dados
de identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra.

16

50 unidade

17

20 unidade

18

20 unidade

19

20 unidade

20

30 unidade
21

20 unidade

22

10 unidade

Bolsa coletora de urina 200 ml descartável, sistema fechado, drenável, estéril laminados e
tubos de PVC, conecção e clamps em polipropileno, tubo externo de drenagem com sistema
prático de fixação à bolsa, alça para transporte e sistema de fixação à cama. Embalagem
individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e
tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa.
Colar cervical GG, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente.
Apresentar amostra.
Colar cervical G, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente.
Apresentar amostra
Colar cervical infantil, flexível em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da
frente. Apresentar amostra.
Colar cervical M, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente.
Apresentar amostra.
Colar cervical P, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente.
Apresentar amostra.
Colar cervical PP, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente.
Apresentar amostra

23

10 pacote

24

20 unidade

Compressa cirúrgica para campo operatório(pacote com 50 unidades) , medindo 45 x 50
cm, tecida em 4 camadas de gazes sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. O
tecido é feito com amarrações para evitar deslizamento entre as mesmas. As laterais
costiradas para evitar que desfie. Apresentar amostra.
Conjunto de máscara para aerosol, no ar comprimido, com extensão padrão. Apresentar
amostra.

25

10 pacote

Eletrodo Ag/AgCl electrode, foam, pré-gelled 30x para desfibrilador (com 30 unidades).
Apresentar amostra.
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26

27

28

29

30

31

10.000 unidade

500 unidade

Equipo macrogotas SEM FILTRO simples, pinça rolete de alta precisão, para administração
de nutrições enterais, com injetor lateral, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior à 2 anos. Apresentar mostra.

50 unidade

Equipo microgotas, pinça rolete de alta precisão, para administração de soluções
parenterais, com injetor lateral, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2
anos. Apresentar mostra.

50 unidade

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho adulto, com registro no
INMETRO, com manômetro resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de
largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em borracha sintética, com 12 cm de largura
e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão quanto à retenção e
esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra.

10 unidade

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho infantil, com registro no
INMETRO, com manômetro resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de
largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em borracha sintética, com 12 cm de largura
e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão quanto à retenção e
esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra.

5 unidade

32

500 unidade

33

300 unidade

34

500 unidade

35

10 rolo

36

10 rolo

37
38

Equipo macrogotas COM FILTRO simples, pinça rolete de alta precisão, para administração
de soluções parenterais, com injetor lateral, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior à 2 anos. Apresentar mostra.

200 rolo
50 pacote

39

20.000 unidade

40

20.000 pacote

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho obeso, com registro no
INMETRO, com manômetro resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de
largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em borracha sintética, com 12 cm de largura
e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão quanto à retenção e
esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra.
Esparadrapo 10 x 4,5 m com capa, impermeável, 100% algodão, com tratamento acrílico a
base de oxido de zinco borracha natural e resinas, isento de substâncias alérgicas, enrolado
em carretel plástico, informando dados de identificação e procedência e data de validade
superior à 2 anos. Apresentar amostra.
Fita para autoclave, 19 mm x 30 m, com boa aderência. Apresentar amostra.
Frasco para nutrição enteral, volume 400 ml, com tampa tipo rosca, adequada para equipo
de infusão. Apresentar amostra.
Malha tubular ortopédica, com 15 cm de largura (rolo com 15 metros), elaborada 100% em
algodão cru. Deve possuir boa elasticidade. Apresentar amostra.
Malha tubular ortopédica, com 05 cm de largura (rolo com 15 metros), elaborada 100% em
algodão cru. Deve possuir boa elasticidade. Apresentar amostra.
Papel para ECG medindo 216x 30 metros, para registro de eletrocardiograma com escala
própria, termosensível, compatível com aparelho BIONET CARDIOTHOUCH 300. Apresentar
amostra.
Papel para ECG, medindo 58X 30. Papel termosensível. Compatível para o aparelho ECAFIX
Apresentar amostra.
Seringa 1 ml agulhada ultra-fine II, estéril, hipodérmica, descartável e estéril, com
graduação milimetrada, bisel trifacetado maior capacidade de penetração, siliconizada,
possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT, com registro na ANVISA. Apresentar
amostra
Compressa de gaze estéril de 11 fios em pacote que possuam (com 10 unidades cada
pacote):
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Alto grau de absorção.
- Isentas de impurezas.
- Suas dobras são feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios.
- 8 camadas e 5 dobras.
- Dimensões (Fechada): 7,5 x 7,5cm.
- Dimensões (Aberta): 30 x 15cm.
- Densidade: 11 fios por cm2.
- Cor: branco.

41

100 pacote

42

200 litro

43

1.200 unidade

44

300 sachê

45

70 litro

46

100 pacote

Apresentar amostra
Abaixador de língua descartável (pacote com 100 unidades), confeccionado em madeira,
sem rebarbas, embalagem com identificaçãoe procedênica.
Água oxigenada (10 volume), embalagem adequada de 1 litro, com dados de identificação
e procedência. Validade mínima de 1 ano.
Álcool 70%, embalagem plástica tipo almotolia 100ml, segura , com dados de identificação
e procedência.
Álcool gel 70%, embalagem individual de 900 gramas.
Álcool iodado 0,1%, embalagem segura e resistente, de 1 litro, com dados de identificação
e procedência.
Algodão hidrófilo (1/2 Kg), em manta fina com camadas sobrepostas, regularmente
compacto, de aspécto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado
em papel apropriado em toda sua extensão, medindo 22 cm de largura. Embalagem com
dados de identificação e procedência.

47

30 unidade

Almotolia de plástico, marrom, 100 ml com tampa protetora e bico reto.

48

30 unidade

Almotolia de plástico, transparente, 250 ml com tampa protetora e bico reto.

49

5 unidade

Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho adulto.

50

2 unidade

Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho infantil.

51

2 unidade

52

1 caixa

Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho neo-natal.
Ampola de teste de autoclave a vapor, para incubador biológico, modelo 1262 – B, caixa
contendo 100 unidades.

20 unidade

Atadura de gesso, 10 cm de largura, no mínimo 4 m de comprimento, em tecido de gaze
especial, de cor branca, 100% algodão, com ligamento tipo giro inglês, alvejada e isentas de
amido, dextrina álcali, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com
massa viçosa, composta de gesso alfa hemo-hidratada, derivados de celulose, adesivos e
solventes amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de corte
sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Pacote individual contendo dados de
identificação, procedência e data de validade superior à 2 anos.

54

20 unidade

Atadura de gesso, 20 cm de largura, no mínimo 4 m de comprimento, em tecido de gaze
especial, de cor branca, 100% algodão, com ligamento tipo giro inglês, alvejada e isentas de
amido, dextrina álcali, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com
massa viçosa, composta de gesso alfa hemo-hidratada, derivados de celulose, adesivos e
solventes amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de corte
sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Pacote individual contendo dados de
identificação, procedência e data de validade superior à 2 anos.

55

5 unidade

Bacia de aço inox, 35 cm de diâmetro, capacidade de 4.700 ml.

56

5 unidade

Bandeja confeccionada em aço inox, medindo 32 x 24 x 0,4 cm, sem tampa.

57

5 unidade

Bandeja retangular de aço inox, 29 x 18 x 1,5 cm.

53
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58

59

60

61

62

63

64

5 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 0, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

7 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 2, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

7 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 3, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

7 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 4, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

10 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 5, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

7 unidade

Cânula de traqueostomia reusável nº 6, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em
aço inox, com ponta arrendondada, cânula externa com impressão do número em local
visível, trava para fixação de cadarço e acabamento que não cause traumatismo traqueal;
cânula interno com encaixe e fixação interna.

200 unidade

65

80 caixa

66

7.000 unidade

Cateter para oxigênio tipo óculos (adulto e infantil), com tubo fabricado PVC atóxico e
flexível; Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas e conector universal de fácil
adaptação. Embalagem individual e esterilização em óxido de etileno.
Coletor para material perfuro-cortante, capacidade de 13 litros, confeccionado em material
resistente à perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e
seguro ao manuseio. Com embalagem contendo dados de identificação e procedência.
Caixa com 10 unidades.
Coletor universal externo (50 ml), com tampa tipo rosca, estéril.

67

5 conjunto

Conjunto de braçadeiras de eletro, tipo clip, em 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto.

68

5 conjunto

Conjunto de cinto tipo aranha confeccionado em nylon, altamente resistente, engate
rápido em PVC, sistema de fechamento de 2 pontas, fivelas ajustáveis, para prancha longa.

69

5 unidade

Cuba redonda, confeccionada em aço inox, medindo 13 x 0,6 mL, para assepsia.

70

5 unidade

Cuba rim, em aço inox 26 x 12 cm, com capacidade para 700 ml.

30 rolo

Curativo redondo, tipo blood stop, rolo com 200 unidades.

72

10 pacote

73

20 pacote

Escova endocervical descartável (pacote com 100 unidades), cabo longo com no mínimo 15
cm, cerdas macias. Embalagem individual estéril, contendo dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos.
Espátula de Ayre (pacote com 100 unidades), de madeira, descartável. Embalagem
contendo dados de identificação e procedência.

71

74

1.000 unidade

Espéculo vaginal descartável M, embalagem individual.

75

1.500 unidade

Espéculo vaginal descartável P, embalagem individual.

76

50 unidade

77

2 unidade

78

10 pacote

Estetoscópio biauricular adulto, resistente.
Exercitador respiratório e pulmonar.
Extensão de silicone, calibre 202, embalagem contendo 15 metros.
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79

80

81

82

83

84

85

5 caixa

Fio catgut 3-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova
barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação,
procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade superior à 2 anos.
Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. Caixa com 24
unidades.

5 caixa

Fio catgut 4-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova
barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação,
procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade superior à 2 anos.
Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. Caixa com 24
unidades.

5 caixa

Fio catgut 5-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova
barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação,
procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade superior à 2 anos.
Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. Caixa com 24
unidades.

20 caixa

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45
cm de comprimento, nº 3-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de
identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade
superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.

20 caixa

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45
cm de comprimento, nº 4-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de
identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade
superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.

20 caixa

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45
cm de comprimento, nº 5-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de
identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade
superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.

20 caixa

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45
cm de comprimento, nº 2-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo dados de
identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data de validade
superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 24 unidades.

86

100 unidade

Fita adesiva com 5 cm de largura , com boa aderência.

87

200 unidade

Fita adesiva hospitalar 2 cm de largura, 16 mm x 50 m, com boa aderência.

88

50 frasco

Fixador para lâmina de citologia (Colpocitologia) Spray, 100 ml.

89

10 unidade

Fluxômetro para ar comprimido.

90

15 unidade

Fluxômetro para oxigênio.

91

30 caixa

Haste de polipropileno, flexível e inquebrável, com pontas de algodão que não se soltam e
nem largam fiapos. Embalagem contendo no mínimo 75 unidades, procedência e data de
validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou nº 67 de registro no Ministério da
Saúde.

92

500 galão

Hipoclorito de Sódio 1%, com registro no MS e Laudo Técnico. Galão de 5 litros.
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93

94

95

10 caixa

Lâmina de bisturi nº 11 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade,
estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade
e procedência, com registro na ANVISA.

10 caixa

Lâmina de bisturi nº 15 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade,
estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade
e procedência, com registro na ANVISA.

10 caixa

Lâmina de bisturi nº 22 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade,
estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade
e procedência, com registro na ANVISA.

96

10 caixa

97

20 caixa

98

1 unidade

99

100 pacote

100

4 rolo

101

102

103

104

105

106

107

500 caixa

Lâmina de bisturi nº 23 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade,
estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade
e procedência, com registro na ANVISA.
Lâmina para microscopia com ponta fosca, beiradas não lapidadas, com medidas 25,4 x
76,2 mm (1” x 3”), espessura de 1 mm (caixa com 50 unidades).
Laringoscópio adulto e infantil, iluminação convencional, com 5 lâminas curvas em aço inox
a escolher; acompanha cabo e bolsa.
Lençol descartável de 20 gramas, com elástico 2,0 x 0,9 m, indicado para macas entre 50 e
70 cm de largura, pacote contendo 10 unidades.
Linha 100% algodão glacê, tipo cordonê.
Luva de procedimento G (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato
anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem
externo com dados de identificação, quantidade, procedência e data de validade superior à
2 anos. Com registro na ANVISA.

3.000 caixa

Luva de procedimento M (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil,
formato anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril.
Embalagem externo com dados de identificação, quantidade, procedência e data de
validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA.

2.000 caixa

Luva de procedimento P (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato
anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem
externo com dados de identificação, quantidade, procedência e data de validade superior à
2 anos. Com registro na ANVISA.

200 caixa

Luva de procedimento PP (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil,
formato anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril.
Embalagem externo com dados de identificação, quantidade, procedência e data de
validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA.

100 caixa

Luva de procedimento M (caixa com 100 unidades), de vinil, boa sensibilidade tátil, formato
anatômico, textura uniforme sem falhas, Embalagem externo com dados de identificação,
quantidade, procedência e data de validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA

100 par

Luva estéril nº 6,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil,
boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no
punho, textura uniforme sem falhas, envelopada aos pares, talcada ou lubrificada.
Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e
tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS.

100 par

Luva estéril nº 7,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil,
boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no
punho, textura uniforme sem falhas, envelopada aos pares, talcada ou lubrificada.
Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e
tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS.
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108

100 par

109

50 par

110

20 unidade

111

100 caixa

112

50 unidade

113

10 unidade

114

500 unidade

115

300 unidade

116

117

Luva estéril nº 8, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa
elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho,
textura uniforme sem falhas, envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem
estéril, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de
validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS.
Luva estéril nº 8,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil,
boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no
punho, textura uniforme sem falhas, envelopada aos pares, talcada ou lubrificada.
Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e
tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS.
Manta cobertor térmica aluminizada, confeccionada em poliéster metalizada de 23
microns, tamanho 2,10 x 1,40 m.
Máscara descartável em TNT com elástico, caixa contendo 50 unidades.
Máscara para oxigenoterapia, formato anatômico, perfeito encaixe, macia, com tubo e
conexão padrão, com bolsa reservatória, tamanho adulto.
Máscara para oxigenoterapia, formato anatômico, perfeito encaixe, macia, com tubo e
conexão padrão, com bolsa reservatória, tamanho infantil.
Micropore 2,5 cm x 10 m, sem capa, microporosa antialérgica, boa aderência. Conter dados
de identificação e procedência.
Micropore 5 cm x 10 m, sem capa, microporosa antialérgica, boa aderência. Conter dados
de identificação e procedência.

3 unidade

Otoscópio com cabo de metal, para 2 pilhas médias, acompanham 5 espéculos
permanentes em plástico, com diâmetro de 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm, lâmpada
halógena e regulador de intensidade de luz.

4 unidade

Oxímetro de pulso de dedo, portátil, com display de LED, que exiba SPO2 com intervalo de
medição entre 70-99% e precisão de mais ou menos 2%; freqüência de pulso com intervalo
de medição entre 30-235 BPM e precisão de mais ou menos 2 BPM ou 2%; e intensidade de
pulso com indicação em gráfico de barra.
2

118

50 rolo

Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m; sob pressão frente em filme 54 g/m ,
termplástico bi-laminado de polietileno e polipropileno, verso em papel grau cirúrgico para
vapor com mudança de cor, apresentação em bobina, que cumpre as exigências da NBR
12946 e 14707 e normas técnicas da ABNT.
2

119

10 rolo

120

1.000 rolo

Papel grau cirúrgico medindo 30cm x 100 m; sob pressão frente em filme 54 g/m ,
termplástico bi-laminado de polietileno e polipropileno, verso em papel grau cirúrgico para
vapor com mudança de cor, apresentação em bobina, que cumpre as exigências da NBR
12946 e 14707 e normas técnicas da ABNT.
Papel Lençol 70 x 50, cor pardo textura firme e resistente. Embalagem contendo
procedência e identificação.

121

10 unidade

Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável, tamanho de 14 cm.

122

10 unidade

Pinça cheron descartável, estéril, em embalagem de papel cirúrgico ou Bopp.

123

10 unidade

Pinça cheron em aço inoxidável, tamanho de 25 cm.

124

20 unidade

Pinça reta Kelly em aço inoxidável, tamanho de 14 cm.

125

10 unidade

Porta agulha em aço inoxidável, tamanho 17 cm.

126

20 unidade

Tesoura pequena com ponta fina para retirada de ponto

127

5 unidade

128

100 litro

129

200 litro

Ponta reta de eletro cautério
PVPI degermante (iodopovidona 10%), embalagem adequada de 1 litro, com registro na
ANVISA, registros de procedência e especificações, data de validade mínima de 02 anos.
PVPI tópico, embalagem adequada de 1 litro com registro na ANVISA, registros de
procedência e especificações, data de validade mínima de 02 anos.
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130

500 almotolia

131

30 bolsa

132

100 galão

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Gel condutor, com ótima viscosidade e condutibilidade, frasco almotolia com 100 gr
Ringer- lactato – 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA
/MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado
para uso em terapia parenteral.
Sabão multi enzimático de ação Sinérgica com PH neutro, 100% biodegradável, não
corrosivo não irritante, 03 enzimas, para uso em equipamentos de endoscopia, galão com
05 litros.

3.000 unidade

Scalp nº 21, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, embalagem
individual. Embalagem contendo dados de identificação e procedência data e tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Com registro na Anvisa.

3.000 unidade

Scalp nº 23, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, embalagem
individual. Embalagem contendo dados de identificação e procedência data e tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Com registro na Anvisa.

2.000 unidade

Scalp nº 25, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, embalagem
individual. Embalagem contendo dados de identificação e procedência data e tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Com registro na Anvisa.

10.000 unidade

Seringa 10 ml s/ agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril
graduação milimetrada, bico simples,sem rosca, com borracha na ponta do embolo
possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa.

5.000 unidade

Seringa 20 ml s/ agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril
graduação milimetrada, bico simples,sem rosca, com borracha na ponta do embolo
possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa.

1000 unidade

Seringa 3 ml s/ agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril
graduação milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de identificação,
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Estar em
conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa.

10.000 unidade

Seringa 5 ml s/ agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril
graduação milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de identificação,
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Estar em
conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa.

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 03 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 08 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 4 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.
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143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 5 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 6 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.

20 unidade

Sonda endotraqueal nº 7 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico
transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com
as normas da ABNT com registro na ANVISA.

20 unidade

Sonda endotraqueal nº 7,5 descartável estéril com balão confeccionada em material
atóxico transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência
data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade
com as normas da ABNT com registro na ANVISA.

10 unidade

Sonda endotraqueal nº 8,5 descartável estéril com balão confeccionada em material
atóxico transparente embalagem individual contendo dados de identificação procedência
data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Estar em conformidade
com as normas da ABNT com registro na ANVISA.

10 unidade

Sonda Foley nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias
nas extremidades distal e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais.
Cada sonda devera apresentar o nº em local visível e permanente. Embalagem individual
estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo
de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da
saúde.

20 unidade

Sonda Foley nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias
nas extremidades distal e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais.
Cada sonda devera apresentar o nº em local visível e permanente. Embalagem individual
estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo
de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da
saúde.

30 unidade

Sonda Foley nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias
nas extremidades distal e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais.
Cada sonda devera apresentar o nº em local visível e permanente. Embalagem individual
estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo
de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da
saúde.

10 unidade

Sonda Foley nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias
nas extremidades distal e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais.
Cada sonda devera apresentar o nº em local visível e permanente. Embalagem individual
estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo
de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da
saúde.

10 unidade

Sonda Nasogastrica nº 10, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

10 unidade

Sonda Nasogastrica nº 12, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.
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155

156

157

158

159
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167

168

169

10 unidade

Sonda Nasogastrica nº 14, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

30 unidade

Sonda Nasogastrica nº 16, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

20 unidade

Sonda Nasogastrica nº 18, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

20 unidade

Sonda Nasogastrica nº 20, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

10 unidade

Sonda Nasogastrica nº 8, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico,
flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência
tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

10 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 4,estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

500 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 8,estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

30 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 10, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

100 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 12, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

80 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 14, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

50 unidade

Sonda para aspiração traqueal nº 16, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil
atóxico, flexível, transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação
procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

500 unidade

Sonda Uretral Nº 10 – estéril, descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível,
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

50 unidade

Sonda Uretral Nº 6 – estéril, descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível,
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de
esterilização e tempo de validade 0,70superior a 2 anos.

1000 unidade

Sonda Uretral Nº 8 – estéril, descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível,
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

100 unidade

Sonda Uretral. Nº 12 – estéril descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível,
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos.

10.000 bolsa

Soro fisiológico 0,9% 100 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na
ANVISA /MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema
fechado para uso em terapia parenteral.
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170

171

172

173

10.000 bolsa

Soro fisiológico 0,9% 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na
ANVISA /MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema
fechado para uso em terapia parenteral.

8.000 bolsa

Soro fisiológico 0,9% 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na
ANVISA /MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema
fechado para uso em terapia parenteral.

1.000 bolsa

Soro glicosado 5% 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA
/MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado
para uso em terapia parenteral.

500 bolsa

Soro glicosado 5% 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA
/MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado
para uso em terapia parenteral.

174

50 unidade

175

100 unidade

176

100 unidade

177

178

179

180

181

Soro glicofisiológico 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na
ANVISA /MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema
fechado para uso em terapia parenteral
Tala de alumínio acolchoada com 2,5 mm de espuma de um lado, com pontas
arredondadas, férula medindo 1.8 cm x 18 cm. Embalagem contendo dados de
identificação e procedência
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho G, para membros
inferiores.

50 unidade

Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho M, para membros
inferiores.

100 unidade

Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho P, para membros
inferiores.

100 unidade

Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho G, para membros
superiores.

50 unidade

Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho M, para membros
superiores.

100 metro

Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável,
galvenizada, coberta com EVA ou espuma anti-alérgica, tamanho P, para membros
superiores.

182

10 unidade

183

40 unidade

Tecido 100% algodão cru.
Termômetro clínico digital com ponta flexível, emborrachada, 100% resistente a água,
verificado e parovado pelo INMETRO, bateria de longa duração e substituível

184

05 unidade

Termômetro para caixa de vacina, com cabo flexível, base plástica, digital, cabo de 70 cm.

185

20 unidade

Tesoura cirúrgica reta, em aço inox, tamanho de 14 cm.

186

30 unidade

Umidificador - frasco para oxigênio.

187

30 unidade

Urupen N º 05

188

30 unidade

189

50 litro

Urupen Nº 04
Vaselina Liquida, embalagem adequada de 1 litro, com registros de procedência e
especificações, data de validade mínima de 02 anos.

190

5 unidade

Fio guia para intubação 300mm cobre 06 FR (tubo 2,5 a 4,5)

191

5 unidade

Fio guia para intubação 300mm cobre 14 FR (tubo 5,0 a 10,0)
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192

193

20 unidade

20 unidade

194

800 pacote

195

150 pacote

196

100 pacote

197

80 pacote

198

199
200

200 galão

5 caixa
15.000 unidade

Sonda nasoenteral nº 10. Tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de
posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta , do mesmo tamanho do tubo.
Arame guia , fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes.
Conector em Y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a óxido de etileno.
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e
tempo de validade superior a 2 anos.
Sonda nasoenteral nº 12. Tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de
posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta , do mesmo tamanho do tubo.
Arame guia , fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes.
Conector em Y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a óxido de etileno.
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e
tempo de validade superior a 2 anos.
Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 3,5 ml com gel na cor amarelo.
Embalagem com 100 un.
Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 04 ml na cor roxo. Embalagem com 100
un.
Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 04 ml com anticoagulante na cor cinza .
Embalagem com 100 un.
Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 4,5ml com anticoagulante na cor azul .
Embalagem com 100 un.
Agua destilada não injetável, não esterilizada em galão de 05 litros.
Coletor de Urina Infantil Unissex fita dupla face, hipoalergênica; Recipiente com 18x7cm Estéril; Capacidade para até 100ml - Graduado; Selagem de alta resistência nas bordas,
assegurando a integridade do saco para que não ocorra vazamento e lesões ao paciente.
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente.
Soro Fisiológico 0,9% injetável flaconete de 10 ml. Solução isotônica, estéril e apirogênica.

10 caixa

Agulha vacutainer com dispositivo de segurança. Agulha 30X7 para coleta de sangue á
vácuo com dispositivo de segurança com identificação do calibre, data de validade e nº
lote. CX 48 un

202

10 caixa

Agulha vacutainer com dispositivo de segurança. Agulha 25X8 para coleta de sangue á
vácuo com dispositivo de segurança com identificação do calibre, data de validade e nº
lote. CX 48 un

203

20 unidade

Adaptador para agulha vacutainer

201

204
205

10 unidade
8.000 caixa

Imobilizador de cabeça impermeável . Confeccionado em nylon impermeável composto por
duas almofadas com orifício para verificação do ouvido, uma fronha (base) com velcro para
fixar as duas almofadas, duas fitas para fixar na parte superior da maca e mais duas para
poder fixar e ajustar as almofadas (testa e queixo). Equipamento translucido ao RX.
Tiras reagentes para glicemia compatíveis com os medidores de glicemia Aparelho
glicosímetro One Touch - caixa com 50 unidades.

206

10 unidade

Cabo para bisturi em aço inox numero 4

207

10 unidade

Cabo para bisturi em aço inox numero 3

208

250 pacote

Gazes não estéril com 9 fios , pacote com 500 unidades

209

50 unidade

Anuscopio em plástico fechado

210

50 unidade

Escova cirúrgica

211
212

5 litro
100 unidade

Formol unidades com 1 litro cada
Compressa para curativo cirúrgico estéril (10cmx50cm), alta abssorção, 100% algodão
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213

2.500 unidade

214

03 unidade

215

5 conjunto

Equipo para nutrição enteral; fabricado em PVC câmara de gotejamento flexível; ponta
perfurante com tampa protetora; pinça rolete corta fluxo; conector luer slip; atóxico; livre
de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; estéril. Esterilizado por óxido de etileno, produto
de uso único.
Suporte de Soro, em alumínio, com 4 apoios de pé, com rodizio.
Eletrodo CPR Stat-padz - Eletrodos Adultos com Real CPR Help - Multifunção Desfibilação,
Cardiversão, Feedback de RCP, Monitorização de ECG, Marca-passo não invasivo

216

200 Tiras

217

12 Caixa

Tira para teste de gravidez (HCG Soro/Urina)
Ceteter Paradigim quick set 9 mm – caicxa com 10 unidades (Compativél com bomba de
infusão minimed 640G)

218

12 Caixa

Reservoir Paradigm 3,00 – 10 unidades – mandato judicial

219

12 Caixa

Enlite Sensor – Mandatoi Judicial – Caixa com 05 unidades
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ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa
_________________________________________________________________________________,
com sede na
_________________________________________________________________________________,
C.N.P.J. n.º ____________________________, representada pelo(a) Sr.(a) __________________
_____________________________________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a)
________________________________________

(CARGO) _____________________________,

portador(a) do R.G. n.º ______________________ e C.P.F. n.º _____________________________,
para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA na
licitação na modalidade Pregão Registro de Preços n.º 14/2017, podendo formular lances verbais
e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as
fases licitatórias.

NOME: _______________________________________________________________
R.G.:____________________________________________
CARGO: _________________________________________
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ANEXO III
HABILITAÇÃO PRÉVIA

PREGÃO N.º 14/2017
OBJETO: Registro de Preços de Materiais de Enfermagem para serem usados pela Secretaria
Municipal da Saúde.
A

empresa

______________________________________________________,

com

sede

na_______________________________________________________________________________,
C.N.P.J. n.º_________________________,

representada pelo(a)

Sr.(a)_________________

_________________________________________ , nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º
10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da
habilitação estabelecidos nas cláusulas 7.2.1. a 7.2.5 do edital em epígrafe.
Sendo a expressão da verdade subscrevo.

DATA, _______________________________________

__________________________________________
(nome do licitante e representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTAS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANGELINA REGHINI FONTANETI, 457 - CENTRO – CEP 14.250-000
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N.º 14/2017
ABERTURA DIA _________ ÀS 09h00min.
A EMPRESA _____________________________________________________________________________,
ESTABELECIDA NA ________________________________________________________________ N.º _______,
COMPLEMENTO: ___________________________________, C.N.P.J. n.º _________________________
TELEFONE: __________________________________ FAX: _______________________________________
BAIRRO: _________________________________, CIDADE: ____________________________ ESTADO:______,
PELO PRESENTE, PROPÕE O FORNECIMENTO DO OBJETO DESCRITO NO ANEXO I E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:
OBJETO: ___________________
QUANTIDADE: ______________
PREÇO UNITÁRIO: R$: _______________________(com até duas casas decimais).
PREÇO TOTAL R$: __________________________ (com até duas casas decimais).
MARCA E/OU FABRICANTE: ____________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ALÍNEA “C” DO ITEM 5.2.4. DO EDITAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) DIAS APÓS A EMISSÃO DA RESPECTIVA FATURA, CONFORME
ITEM 12.1 DO EDITAL.
TODOS OS IMPOSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À CORRETA EXECUÇÃO DO AJUSTE ESTÃO INCLUSOS
NO PREÇO.
DECLARAMOS CONHECER E NOS SUBMETEMOS INTEGRALMENTE A TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INTEGRANTE DESTA PROPOSTA.
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA ________ DE ________________________________ DE 2017.
__________________________________________________
(assinatura do responsável da firma proponente)
NOME :________________________________________________________________
R.G. :_____________________________________________
CARGO:___________________________________________
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ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°____/2017
PREGÃO N° 14/2017
INTERESSADO: ____________________
Pelo presente instrumento, de um lado, _____________________________, pessoa jurídica de direito
público, com sede nesta cidade de SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, na Rua Angelina Reghini Fontanetti,
nº 467 Estado de São Paulo, devidamente inscrito no CNPJ sob n.º, neste ato, representado pelo
Prefeito Municipal, Dimar de Brito, brasileiro, casado, portador do RG n.º 22.756.074-1 SSP/SP e CPF
n.º 157.221.458-90, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa
__________________________ estabelecida na _______________________-, na cidade de
______________, ________________ inscrita no CNPJ sob n.º _________________, neste ato,
representado por _____________________-, _____________________, portador do RG n.º
_________________ e CPF n.º __________________--, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato de acordo com o que consta do edital do PREGÃO N.º
________________ e seus anexos, que passam a fazer integrante deste contrato, sujeitando-se, ainda,
às normas da Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações posteriores e sob as cláusulas e condições
seguintes e em consonância com o instrumento convocatório:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem, conforme descrição abaixo:
Especificação do item

Preço

unitário

(R$)

01.
02.
03.
....
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
2.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as entregas
efetuadas, devendo a contratada emitir as respectivas faturas que devidamente comprovadas e
atestadas pelo órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em até 07 (sete) dias após a
sua emissão.

CLÁUSULA TERCEIRA– DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços é de ______________ meses, contados a partir
da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1.1 Compete a CONTRATANTE:
a)
b)
c)
d)

efetuar o pagamento do preço na forma e condições ajustadas;
aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
extinguir o contrato, nos casos previstos em lei;
zelar pela boa qualidade dos serviços;
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e) fiscalizar a execução dos serviços através do setor competente;

4.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.2.1 Compete à CONTRATADA:
a)arcar com todas as despesas e tributos oriundos do exercício de suas atividades e com os encargos
inerentes;
b) manter-se, durante a vigência desta ata de registro, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória.
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES
5.1) Pela recusa injustificada em assinar o contrato, ou em aceitar o pedido de compras e/ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeita a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
5.2) A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude
da não aceitação da primeira convocada.
5.3) Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, sem a devida justificativa aceita
pela Prefeitura, e sem prejuízos das demais sanções aplicáveis, a contratada ficara sujeita, a critério da
Prefeitura, as seguintes penalidades.
5.3.1) Em caso de inadimplência parcial ou total, a Contratada ficara sujeita à multa de 20% (vinte por
conto) do valor global do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação
pertinente.
5.3.2) Em caso de atraso na execução dos serviços, multa será diária e na razão de 0,5% (meio por
cento) do valor global do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
6.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais
pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o edital do
Pregão nº _______________. E seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S).
7.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
a firmar as contratações que deles poderão advir.

Santa Cruz da Esperança, ______________________

Contratante
Prefeito Municipal

Contratado
Licitante
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ANEXO VI
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
ORDEM DE FORNECIMENTO N° _____/17
PREGÃO N° 04/2016
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
REF: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°___/2017
FORNECEDOR: ________________.
O FORNECEDOR acima deverá fornecer:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especificações do item Quantidade
Preço Unitário Subtotal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme autorização de Fornecimento anexa.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias após a emissão da respectiva fatura.
PRAZO DE ENTREGA: em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento.
LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde – Rua _________________, n.º _____
Centro - CEP 14.250-000 – Santa Cruz da Esperança – São Paulo.

–

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: R$ ____________.
Santa Cruz da Esperança, ___ de __________ de 2.017.
ass.: ..............................

Dep.

Compras

e

Licitações
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ANEXO VII
(ITEM NÃO-DESCLASSIFICATÓRIO)

•

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:
CNPJ:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP:

Endereço:

N.º:

Bairro:
DDD:

Município:
Telefone:

Est.:
Fax:

Responsável pela Assinatura da Ata de Registro de Preços ou seu Representante Legal através de Procuração
Pública ou Particular:

Nome:
RG do Assinante:

CPF do Assinante:
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AVISO DE RECEBIMENTO
ATENÇÃO
É responsabilidade da empresa o envio de recibo do edital ao Departamento de
Compras e Licitações. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a
empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da
licitação.
O recebimento poderá ser comunicado via fac-símilel, em mensagem contendo,
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.

AVISO DE RECEBIMENTO

Pregão n.º: 14/2017
Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Data da transmissão:

Pessoa responsável:
Para: Departamento de Compras e Licitações.
Telefone: (16)3666-1115

Fax: (16)-3666-1115

MENSAGEM
Comunico ao Departamento de Compras e Licitações – Divisão de Compras o recebimento
do edital de Pregão Presencial Registro de Preços nº 14/2017

