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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°. 03/2016 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - MODO EXCLUSIVO - ME/EPP PARA OS ITENS 

001 A 155 E NÃO DIFERENCIADA PARA O ITEM 156 

L/C 147/2014 

PROCESSO Nº 03/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE JANEIRO DE 2016 – HORÁRIO: 10:00 HS 

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO – SP 

ORGÃO INTERESSADO: DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta nesta unidade 

Licitação Diferenciada, Modo Exclusivo para participação de Micro Empresas ME e 

Empresas de Pequeno Porte EPP para os itens 001 a 155 e Não Diferenciada para o item 156, 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 03/2016, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE 

ENFERMAGEM PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, que será regida pela Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem 

as disposições, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 

Lei Complementar nº. 123/06 e alterações. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo que 

dele fazem parte integrante. 

As amostras e os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço abaixo mencionado, após o credenciamento dos interessados. 

A sessão de Credenciamento e Entrega das Amostras do pregão será realizada na Prefeitura 

do Município de Álvares Machado/SP, sito à Praça da Bandeira s/n.º. Centro  - Álvares 

Machado/SP, iniciando-se no dia 27 DE JANEIRO DE 2016 AS 10:00 HORAS, e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe, quando será designada uma nova data para a sessão de Processamento 

dos lances. 

 

1- DO OBJETO: 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto à AQUISIÇÃO FRACIONADA DE 

MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificações constantes do folheto descritivo (Anexo-I), que integra este Edital. 

Fazem parte deste edital os seguintes anexos: Anexo I – Folheto Descritivo, Anexo –II – 

Minuta de Credenciamento, Anexo – III – Minuta de Habilitação Prévia, Anexo IV – 

Declaração ME/EPP, Anexo V – Modelo de Proposta e Anexo VI - Minuta do Contrato. 

1.2 Todos os materiais especificados no descritivo – Anexo – I, deverão ser de 1ª 

qualidade, ser por ventura for entregue um produto que não se enquadre nessas condições, a 

empresa fica obrigado de imediato a substituição do produto sob pena de Rescisão Contratual 

e penalidades. 

1.3 Todos os materiais adquiridos pela administração pública deverão estar de 

acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou estar 

registrado no MINISTÉRIO da SAÚDE.   
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1.4 A(s) empresa(s) interessada(s) em participar deverão apresentar amostras dos 

seguintes ítens no dia da realização do credenciamento: 

 Adesivo curativo - item 2 

 Agulhas – Item 5 a 11 

 Algodão - Item 13 

 Ambu – Item 15 e 16 

 Aparelho de barbear – Item 17 

 Ataduras - Item 18 a 21 

 Bota de Unna – Item 27 

 Cateter – Item 29 a 33 

 Coletor – Item 40 e 41 

 Coletor de Urina – Item 42 e 43 

 Curativo Hidrocoloide – Item 48 

 Equipo – Item 54 a 56 

 Esparadrapo – Item 58 

 Espéculo – Item 60 a 62 

 Fita Adesiva – Item 67 

 Gaze – Item 73 a 74 

 Hidrogel – Item 79 

 Indicador Biológico – Item 82 

 Papel Lençol – Item 106 

 Papel Manilha – Item 107 

 Saco de Lixo – Item 118 

 Scalp – Item 119 a 121 

 Seringas – Item 122 a 128 

 Sonda Foley – Item 133 a 136 

 Soro – Item 141 a 149 

 

As amostras deverão obrigatoriamente estar identificadas com os seguintes dados:  

Nº da Licitação, data do pregão, número do item, razão social da empresa 

fornecedora. 

A não apresentação das amostras implicará na desclassificação da(s) empresa(s) no 

item.  

1.5 A sessão poderá ser suspensa, para diligências no sentido de verificação da 

necessidade de exigir CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO OU 

REVALIDAÇÃO DO PROTOCOLO.  
 

2- DA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 – Para os itens “Modo Exclusivo” somente poderão participar empresas que 

estejam enquadrados como ME ou EPP conforme Lei Geral nº 123/2006 e Lei Complementar 

147/2014 e alterações, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital, salvo se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte ou  o tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 

administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado, conforme incisos II e III, do artigo 49, do citado Diploma Legal. 

2.2 – Para os itens “Não Diferenciada” não há restrições, podendo participar do 

certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que 

preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

2.3. É vedada a participação de empresa: 

2.3.1 Com Processo de Falência ou em Recuperação Judicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.3.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da 

Lei Federal 8.666/93. 
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3- DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (anexo II) 

acompanhado dos seguintes documentos: 

3.1.1 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 exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.1.2 tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 

com firma reconhecida do 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, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 

sub-item "3.1.1", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

3.1.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto; 

3.1.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.1.5 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO ME/EPP, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo III, bem como a declaração de enquadramento da empresa 

como ME ou EPP, conforme modelo estabelecido no Anexo IV do Edital deverão ser 

apresentadas fora dos Envelopes nº 1 e 2.  

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO  

PREGÃO Nº. 03/2016. 

(RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) 

ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO 

PREGÃO Nº. 03/2016. 

(RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) 

4.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
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5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:  

 

5.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver; 

Número do Pregão; 

5.1.2 Descrição do objeto da presente licitação, com Marca, em conformidade com 

as especificações descritivas – Anexo IV deste Edital; 

5.1.3 Preço por item e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Só serão 

admitidas 02 (duas) casas após a vírgula. 

5.1.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

5.1.5 Prazo de entrega após a solicitação do setor competente será de até 10 (dez) 

dias, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades cabíveis. 

5.1.6 Assinatura do representante legal e carimbo da empresa. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO”: 

 

a) O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1 não 

precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão. 

 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

6.2.2 Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 
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6.2.3 Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da 

licitante; 

6.2.3 Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS). 

6.2.4 Certidão de regularidade de débito para a com a Secretaria da Receita Federal e 

a Procuradoria da Fazenda Nacional. 

6.2.5 Certidão Negativa/Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

 

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO: 

 

6.3.1 Certidão Negativa de Falências ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.  

 

6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

6.4.1 declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho: 

Eu (nome completo),  representante legal da empresa (n ome da pessoa 

jurídica),  interessada em participar no processo lic itatório, na Modalidade Pregão 

(Presencial) nº......./2010, do Município de Álvares Machado, decl aro sob as penas 

da lei que a (nome da pessoa jurídica) encontra -se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII,  do artigo 7º,  da Constituição F ederal .     

Local e data.  

Nome, RG e assinatura  do representante legal  

 

6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

6.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 

7.1 No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 

do certame, com duração de 30 minutos. 

7.2 Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1 

deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 
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7.3.1 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes; 

7.4 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

7.4.1 seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 

superiores àquela; 

7.4.2 não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 

de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

7.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decrescente de valor; 

7.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$0,01 

(UM CENTAVO); 

7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

7.8 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 

as selecionadas o último preço ofertado; 

7.9 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço; 

7.10 Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 

7.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

7.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

7.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, 

b) ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

7.13.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada; 

7.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.15 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
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habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

8.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias, para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

8.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

8.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 A adjudicação será feita por MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

9.1 Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade 

do município, podendo ainda alguns produtos não serem adquiridos na sua totalidade; 

deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, ou seja, no 

CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura nº. 140 – 

Centro – no município de Álvares Machado, no horário determinado pelo Diretor, onde 

o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir com a nota fiscal, assinar o 

recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota Fiscal/Fatura.  

9.2 O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da presente data de 

sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.  

9.3 A adjudicatária deverá, no prazo de até 10 dias corridos contados da data do 

recebimento do pedido, efetuar a entrega dos produtos. 

 

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

fiscal/fatura.   

10.2 O Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 

da Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

10.3 Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá da sua apresentação. 
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11 - DA CONTRATAÇÃO:  

 

11.1 A contratação decorrente desta licitação será suportada pela(s) seguinte(s) 

dotação (ões): 

103 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

104 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

105 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

106 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

1775 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 
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02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

1750 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

11.2 O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a 

possibilidade de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos 

da Lei Licitatória, ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE 

eventuais programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que 

o valor do produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de 

planilhas; 

11.3 A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado/SP, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito de contratação, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, facultando a Administração a aplicação de multa no valor 

de 10% sobre o valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras sanções prevista na Lei 

Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal n.º. 8.666/93 e demais alterações, não se 

aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada.  

11.4 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de 

classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

12 -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 

12.1 Ficarão impedidas de licitar e contratar com a Administração direta pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

12.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas 

subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.  

12.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita 

pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 

sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 

não entregue. 

12.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à 

multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
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13 - DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 e 147/2014: 

 

13.1 Serão aplicados nesta licitação os dispositivos constantes dos Artigos 42 a 46 

da Lei Complementar nº. 123/06 e Lei Complementar 147/2014. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

14.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

14.2 O resultado do presente certame será divulgado no jornal de circulação 

regional;  

14.3 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, 

após a celebração do contrato; 

14.4 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão; 

14.5 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 

prazo de 1 (um) dia útil; 

14.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame;  

14.7 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro; 

14.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de 

São Paulo. 

 

Álvares Machado/SP, 12 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO 

 PREGÃO PRESENCIAL N º 03/2016 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS UNID QTD 

 DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO ME/EPP   

1 

ABAIXADOR DE LINGUA (Espátula de Madeira), 

descartável, formato convencional liso, superfície e bordas 

perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a 

sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm, 1,4 cm de 

largura; 0,1 mm de espessura, embalado em pacotes com 100 

peças, reembalado em caixa de papelão contendo 50 pacotes. 

PCT 200 

2 
Adesivo curativo estéril de auto absorção, antialérgico caixa 

com 500 unidades 
UN 50 

3 Água destilada de 10 ml UN 300 

4 Água destilada de 5 l (autoclave) GL 500 

5 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (24 G x 1”) c/100 - 

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão bege, 

embalada em caixa com 100 peças. Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 200 

6 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (“24 G x ¾”) c/100 – 

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão roxo, 

embalada em caixa com 100 peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 300 

7 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,7 (22 G x 1”) c/ 100 - 

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão preta, 

embalada em caixa com 100 peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 300 

8 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,8 (21 G x 1”) c/ 100 - 

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão verde, 

embalada em caixa com 100 peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 50 

9 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 0,7 (22 G x 1.1/4”) c/100 -

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão preta, 

embalada em caixa com 100 peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 50 
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10 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (“18 G x 1.1.2”) c/ 100 -

Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de 

cores transparente do canhão, permite fácil checagem de 

refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão roxo ou 

rosa, embalada em caixa com 100 peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 30 

11 

AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA 25 x 0,7 - (22 G1) c/ 

100 - Uso pediátrico, geriátrico, canhão cor preto, com bico 

bisel tri facetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno 

(ETO), embalagem unitária em plástico com lacre de segurança 

em papel, cx. Com 100.  Deverá apresentar certificação do 

INMETRO. 

CX 100 

12 ALCOOL 70% de 1.000 ml  FR 500 

13 

ALGODÃO HIDRÓFILO com 500 gramas - Em camada 

(manta) contínua em forma de rolo, provido de papel 

apropriado em toda a sua extensão, o algodão deverá 

apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência; 

inodoro, ausência de quimos de quaisquer impurezas, cor 

branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 g, 

embalado em saco plástico individual. 1 ou 1,5 cm de espessura 

por 22 cm largura. 

RL 1000 

14 ALMOTOLIA PLÁSTICO 250 ml – fosca – bico reto UN 50 

15 

Ambu  adulto c/ mascara - em silicone com balão de insuflação 

transparente, facilita o uso, a assepssia e a visualização de 

resíduos 

UN 5 

16 

Ambu  infantil c/ mascara e chicote - em silicone com balão de 

insuflação transparente, facilita o uso, a assepssia e a 

visualização de resíduos 

UN 5 

17 APARELHO DE BARBEAR DESCAETÁVEL C/ 2 JG 200 

18 

ATADURA DE CREPE 10 cm x 4,5 m - Atadura contendo 10 

cm de largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 

fios/ cm2, confeccionada em algodão cru, bordas devidamente 

acabadas que impeça o desfiamento, não elástica, embaladas 

individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades 

DZ 1000 

19 

ATADURA DE CREPE 15 cm x 4,5 m - Atadura contendo 15 

cm de largura por 4,50 metros de comprimento, contendo 13 

fios/ cm2, confeccionada em algodão cru, bordas devidamente 

acabadas que impeça o desfiamento, não elástica, embaladas 

individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades 

DZ 1000 

20 

ATADURA DE CREPE 20 cm x 4,5 m - Atadura contendo 20 

cm de largura por 4,50 metros de comprimento, contendo 13 

fios/ cm2, confeccionada em algodão cru, bordas devidamente 

acabadas que impeça o desfiamento, não elástica, embaladas 

individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades 

DZ 1000 

21 
ATADURA DE RAYON 7,5 cm x 5,00 m - Confeccionada 

com fios finos macios, absorventes, bem distribuídos, com 
UN 80 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

www.alvaresmachado.sp.gov.br  

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

bordas sem lanugem, sem impurezas, esterilizável em 

autoclave, sem perda da elasticidade, medindo 7,5 cm x 5,00m, 

embalado em rolo individual 

22 Bacia de aço inox tamanho médio UN 10 

23 Bandeja de Inox 40cm x 28cm UN 12 

24 Banqueta giratoria em aço inox, c/ assento redondo UN 5 

25 
Bloqueador solar fator 50 – Proteção contra raios UVA e UVB 

e vitamina E – embalagem 200 ml 
UN 1.020 

26 BOLSA DE COLOSTOMIA 30 mm – PT C/ 10 uni com Placa PCT 50 

27 

Bota de Unna - Curativo composto por bandagem impregnada 

com pasta a base de: óxido de zinco, goma de acácia glicerol, 

óleo de rícino, vaselina e água deionizada, sem adição de outros 

componentes. Classe de risco III, que tenha os hemolientes 

distribuídos em toda sua extensão. Indicado para tratamento 

ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros 

inferiores, podendo permanecer no membro até 7 dias. 

Tamanho aproximado 10 cm de largura x 9,14 m de 

comprimento. Deverá constar número de lote, prazo de validade 

e registro no Ministério da Saúde. Apresentar laudo IPT 

un 50 

28 

Caixa porta lâminas 50 lugares- tipo maleta, com capacidade 

para 50  lâminas de microscopia (26x76mm) fabricada em 

polipropileno rígido. 

UN 10 

29 

CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20 G- Sem porta de 

entrada, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de 

Etileno 

UN 50 

30 

CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22 G - Sem porta de 

entrada, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de 

Etileno 

UN 50 

31 

CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24 G - Sem porta de 

entrada, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de 

Etileno 

UN 50 

32 

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO – Nº 8 - Descartável, 

confeccionado em plástico atóxico, flexível, embalado 

individualmente em envelope plástico, com registro no MS. 

UN 200 

33 

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) -

Medida única, esterilizado a Raio Gama, embalado 

individualmente em saco plástico 

UN 500 

34 Clorexidina 2% alcoólico de 1L UN 50 

35 Clorexidina 2% aquoso de 1L UN 100 

36 Clorexidina 2% degermante de 1L UN 100 

37 
Clorhidrato de lidocaína sem vasoconstrictor 2% solução 

injetavél 20 ml 
UN 20 

38 Clorhidrato de lidocaína. Anestésico. Bisn. com 30 g. (gel) UN 250 

39 Cloridrato de lidocaína spray 10% anestesia tópica 50 ml UN 50 

40 
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM 

PAPELÃO, 13,0 litros – cx. c/ 10 – ÓTIMA QUALIDADE - 
CX 80 
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Confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração 

41 

COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM 

PAPELÃO, 7,0 litros – cx. c/ 10 – ÓTIMA QUALIDADE - 

Confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração 

CX 80 

42 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - Medindo 

aproximadamente 20 cm x 28 cm, com escala de 0 a 2000 cc, 

provido de cordel no bucal, para fechamento em cor escura, não 

estéril. 

PCT 17 

43 

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Esterilizado a 

Óxido de Etileno, descartável, capacidade 2000 ml, 

confeccionado em material apropriado, com escala para medir o 

fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do 

coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 

constando externamente os dados de identificação. 

UN 1.800 

44 

COTONETES (HASTES FLEXÍVEIS) CX. C/ 75 - Composto 

de hastes de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose  e 

triclosan. Compr. 73 mm e peso: 2,8 gramas 

CX 120 

45 Cuba-Rim inox tamanho médio UN 20 

46 Cúpula de Aço inox (tamanho Padrão) UN 20 

47 

Curativo de alta absorção vertical e retenção, estéril, composto 

por dupla camada de hidrofyber 100% carboximetilcelulose 

sódica e 1,2% de prata iônica, sem adição de outras fibras, com 

costura de fio de celulose regenerada, pode ser cortado e não 

espalhe o exsudato para as laterais das fibras, embalado em 

material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. 

Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Tamanho aproximado: 15 x 15 cm. 

UN 150 

48 

Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com 

espessura homogênea, produto estéril, composto por uma 

camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC 

sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a 

fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de 

externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira 

bacteriana-viral comprovada e 3 mm de espessura. Sem 

alginato de Cálcio e outros componentes. Apresentação em 

placas de 20 cm x 20 cm. Deverá constar o número de lote, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.  

UN 20 

49 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - 5000 ml - Ideal para a 

limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, 

não tóxico, não caustico, não corosivo, ph neutro, sem fosfato, 

biodegradável, desincrustante com quatro enzimas, que são : 

Amilase,Llípase, Protease, Carbohidrase. 

GL 20 

50 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

(URIPEN Nº 4) - Película fina de borracha, embalagem c/ 2 

peças. 

CX 3.500 

51 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA CX 3.500 
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(URIPEN Nº 5) - Película fina de borracha, embalagem c/ 2 

peças. 

52 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

(URIPEN Nº 6) - Película fina de borracha, embalagem c/ 2 

peças. 

CX 3.500 

53 

ELETRODO PARA APARELHO DE E.C.G. - Espumado, com 

gel sólido, adesivo hipoalergico, botão de aço inoxidável e 

contra botão AgCl. Utilizado para cirurgia em geral, Testes 

Ergométricos, UTI`S, Monitorização Cardíaca e Gravador de 

Holter. Pacote com 30 peças. 

PCT 60 

54 
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – SIMPLES – 

Descartável e esterilizado por óxido de etileno . 
UN 4.000 

55 

EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS – SIMPLES Equipo 

para soro macrogotas, contendo copo de nivel incolor, rigido e 

bico biselado protegido por tampa, tubo vinilico atóxico e 

apirogenico. flexivel, com pinca tipo rolete multiregulavel, tubo 

de latex e conector para scalp. 

UN 2.100 

56 

EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS – SIMPLES Equipo 

para soro microgotas, contendo copo de nivel incolor, rigido e 

bico biselado protegido por tampa, tubo vinilico atóxico e 

apirogenico. flexivel, com pinca tipo rolete multiregulavel, tubo 

de latex e conector para scalp, 

UN 2.100 

57 

ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA – Pacote com 100 - 

Descartável,  ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon 

em formato cônico e eixo de sustenção em aço Inoxidável. 

Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico, resistente às 

trações. Eixo longitudinal da haste mais ponta ativa – 200 mm, 

Eixo longitudinal da ponta ativa – 21 mm, diâmetro da ponta 

ativa – 0,7 mm. – 

PCT 50 

58 

ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 M, COM CAPA - Fabricado 

em tecido 100% algodão, com uma camada de 

impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo 

a base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas, na outra 

face. Apresentado bobinado  em carretel  plástico, com  uma 

capa de plástico com a identificação do produto, validade 

mínima dois anos ÓTIMA QUALIDADE. 

RL 700 

59 

ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA – PCT. COM 100 

Resistentes, com pontas arredondadas, descartáveis, utilizadas 

em exames Ginecológicos, medindo 18 cm de comprimento. 

PCT 100 

60 

ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL  E LUBRIFICADO  

– “P” - Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 

transparência e transmissão luminosa.Valvas anatômicas de 

contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fórnices 

vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), 

fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 

indeformável, embalagens primárias em envelope  de papel 

UN 400 
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grau cirúrgico  com filme de poliéster e envelope e em 

envelope de polietileno (PE) 

61 

ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO  

– “G” - Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 

transparência e transmissão luminosa.Valvas anatômicas de 

contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fórnices 

vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), 

fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 

indeformável, embalagens primárias em envelope  de papel 

grau cirúrgico  com filme de poliéster e envelope e em 

envelope de polietileno (PE) 

UN 600 

62 

ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO 

– “M” -Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 

transparência e transmissão luminosa.Valvas anatômicas de 

contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fórnices 

vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), 

fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 

indeformável, embalagens primárias em envelope de papel grau 

cirúrgico com filme de poliéster e envelope, e em envelope de 

polietileno (PE) 

UN 3.400 

63 Extensão de silicone n°4 UN 80 

64 

FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO (PRETO) Fio cirúrgico 

sintético, nylon preto, inabsorvivel de poliamida, 

monofilamento, diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular 

triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45cm. 

Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, 

procedência nacional. ÓTIMA QUALIDADE 

CX 5 

65 

FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO (PRETO) Fio cirúrgico 

sintético, nylon preto, inabsorvivel de poliamida, 

monofilamento, diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular 

triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45cm. 

Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, 

procedência nacional. ÓTIMA QUALIDADE 

CX 5 

66 

FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO (PRETO) Fio cirúrgico 

sintético, nylon preto, inabsorvivel de poliamida, 

monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 3/8 circular 

triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45cm. 

Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, 

procedência nacional. ÓTIMA QUALIDADE 

CX 5 

67 

FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19 MM X 50 M - 

Medindo 19 mm de largura e 50 metros de comprimento, 

confeccionada em papel crepado que aceite escrita para 

identificação do material, recoberto de substância adesiva 

uniformemente distribuída, com aderência eficiente e 

duradoura, porém de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar 

resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade 

RL 2.230 
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e as condições térmicas de autoclavagem.  

68 

FITA MICROPORE BRANCA – CARRETEL 25 mm  x 10,0 

m, COM CAPA - Fita  hipoalergenica tradicional. Porosa, com 

dorso de não tecido de ryon e viscose, permite a pele respirar 

livremente, cor branca.  

RL 2860 

69 Fixador citológico com spray 100ml  UN 50 

70 

FOLHA DE BOWIE DICK: Teste Bowie Dick com tecnologia 

TST, para monitorar autoclave com bomba de vácuo e ciclos de 

pré-vácuo em esterilizadores a vapor, para descobrir 

vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas na 

bomba de vácuo. Sendo atóxico e isento de chumbo. 

un 100 

71 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - Fabricado em 

polietileno atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptar ao 

equipo. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com 

travamento. Capacidade 500 ml, graduado a cada 50 ml. 

Etiqueta auto-adesiva para identificação do paciente.  

PT 5.000 

72 
GARROTE DE LÁTEX FINO (200) C/ 15 METROS (DI 2,5 

mm x DE 5,00 mm, tubo cirúrgico de látex natural 
RL 60 

73 

GAZE 7,5 X 7,5 – 13 FIOS C/ 500 COMPRESSAS,  5 

DOBRAS e 8 CAMADAS: Compressas de gaze hidrófila, 

confeccionada em tecido tipo tela 100% algodão, com 13 fios, 

com 5 dobras e 8 camadas, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm 

quando fechada e 15 x 30 cm quando abertas. Compressas 

aberta, tem aproximadamente uma área de 450 cm2, cor branca, 

bordas devidamente voltadas para dentro em toda a sua 

extensão, que evitam o desprendimento dos fios. Embalagem 

em pacote plástico com 500 unidades. 

PCT 1.000 

74 

GAZE HIDRÓFILA (TIPO QUEIJO) Confeccionada com  9 

fios em tamanho nominal aproximado de 91 x 91, com 8 

dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro 

que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos 

prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas 

individualmente em pacotes plástico constando externamente os 

dados de identificação e procedência, reembalado em caixa 

com 10 rolos. 

PCT 100 

75 

GEL PARA ULTRA SOM 1000 ML - Gel hidrossolúvel para 

eletrocardiografia, hipoalergico, boa condutividade elétrica e 

sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionados em frascos com 

1000 ml 

FR 120 

76 

Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel 

grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 15cm 

x 25cm –Pcte c/100 unid. 

PCT 200 

77 

Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel 

grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 9cm 

x 21cm –Pcte c/100 unid. 

PCT 200 

78 Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel PCT 200 
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grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 9cm 

x 26cm –Pcte c/100 unid. 

79 

Hidrogel transparente/incolor, produto não estéril, composto 

por água purificada, ácido bórico, hidantóína e 

carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, que 

garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto, hidrata a 

ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. 

Tubo de 85g devidamente identificada com dados de 

fabricação, prazo de validade e registro no MS.  

un 80 

80 Hipoclorito de 5 Litros  UN 400 

81 
HISTEROMETRO DE PLÁSTICO ESTÉRIL 

DESCARTÁVEL, para procedimento ginecológico.  
UN 50 

82 

INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE A VAPOR: 

Indicador biológico para auto clave (vapor saturado sob 

pressão), auto contido, contendo tira de papel com no mínimo 

100.000 esporos de Bacillus Stearothermophilus em meio de 

cultura, de leitura preliminar em 12 horas, incubação completa 

em 48 horas. Acondicionado em embalagem contendo 100 

flasconetes etiquetados para identificação. Compatível com 

incubadora. Embalagem individual que contenha externamente 

dados de rotulagem,  OBS: SOLICITAMOS INCUBADORA 

EM COMODATO (Solicitar amostra) 

CX 10 

83 

KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/ AR COMPRIMIDO – 

ADULTO Micronebulizador para ar comprimido, contendo 

corpo  e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, 

conexão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara 

plástica adulto, extensão em PVC com 1,30 m de comprimento.   

JG 160 

84 

KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/ AR COMPRIMIDO – 

INFANTIL - Micronebulizador para ar comprimido, contendo 

corpo  e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, 

conexão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara 

plástica infantil, extensão em PVC com 1,30 m de 

comprimento. 

JG 112 

85 
LAMINA DE BISTURI Nº 11 – CAIXA COM 100 PEÇAS – 

confeccionada em aço inox. 
CX 2 

86 
LAMINA DE BISTURI Nº 15 – CAIXA COM 100 PEÇAS – 

confeccionada em aço inox. 
CX 2 

87 
LAMINA DE BISTURI Nº 22 – CAIXA COM 100 PEÇAS – 

confeccionada em aço inox. 
CX 2 

88 

LAMINA DE VIDRO POLIDO COM EXTREMIDADE 

FOSCA Lamina para microscopia 26 x 76 fosca, lapidada, 

espessura 1,1 a 1,3 mm, embalagem caixa contendo 50 peças, 

constando dados de identificação e procedência, Procedência 

Nacional.  

CX 240 

89 
LANCETA PARA EXAMES DE GLICENIA – CX. C/ 200 

UNIDADES - Para puncionar o dedo e retirar uma amostra de 
CX 1700 
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sangue capilar (aproximadamente 1 ¼) para análise nos 

monitores de Glicose Sanguínea. 

90 Lanceta Picadora Para Teste do Pezinho de 2,5M. Com 200UNI CX 800 

91 Lata pra exame Parasitológico UN 5000 

92 Loção Com Acidos Graxos e Lecitina de 200ML UN 3.400 

93 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 - Formato anatômico, 

resistente, confortável, alta sensibilidade e elasticidade, punhos 

firme, com bainha tamanho padrão de medidas nacional, 

embaladas em papel grau cirúrgico, latex 

PR 200 

94 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 Formato anatômico, 

resistente, confortável, alta sensibilidade e elasticidade, punhos 

firme, com bainha tamanho padrão de medidas nacional, 

embaladas em papel grau cirúrgico. latex 

PR 1.080 

95 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 Formato anatômico, 

resistente, confortável, alta sensibilidade e elasticidade, punhos 

firme, com bainha tamanho padrão de medidas nacional, 

embaladas em papel grau cirúrgico. latex 

PR 1.040 

96 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 Formato anatômico, 

resistente, confortável, alta sensibilidade e elasticidade, punhos 

firme, com bainha tamanho padrão de medidas nacional, 

embaladas em papel grau cirúrgico. latex 

PR 560 

97 

LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: GRANDE - 

Não estéril, confeccionada em látex, pré – talcada, tamanho: 

“G”, acondicionada em caixas com 100 peças, validade mínima 

três anos. 

CX 400 

98 

LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: MÉDIA Não 

estéril, confeccionada em  látex, pré – talcada, tamanho: “M”, 

acondicionada em caixas com 100 peças, validade mínima três 

anos. 

CX 860 

99 

LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: PEQUENA Não 

estéril, confeccionada em  látex,  pré – talcada, tamanho: “P”, 

acondicionada em caixas com 100 peças, validade mínima três 

anos. 

CX 770 

100 Malha tubular sintética 10cm UN 71 

101 Manitol 20% 250 ML UN 50 

102 

MÁSCARA DESCARTÁVEL – PACOTE COM 100 PEÇAS - 

Filtro com 98,8% de retenção bacteriológica, 100% 

polipropileno, atóxica, não inflamável, não estéril, produto 

médico de uso único. 

PCT 400 

103 Óculos de proteção individual (E.P.I) - branco UN 100 

104 Oftalmoscópio – acompanha neonatal, pediátrico e adulto. UN 17 

105 

Otoscópio com cabo de metal, para 02 pilhas médias; 

acompanham 5 espéculos permanentes de plástico com 

diâmetros de 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0mm e 8,0 mm; 

possui regulador de intensidade de luz; acompanha estôjo. 

un 10 

106 PAPEL LENÇOL 70 cm x 50 m – BRANCO - Papel lençol em RL 1.380 
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bobina, medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 

metros de comprimento, confeccionado em papel branco, 

embalado individualmente, em 100% celulose branca e pura. 

107 PAPEL MANILHA 40 cm Rolo Branco RL 190 

108 

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21,5 – 2 DOBRAS, 

BRANCO c/ 1250 FOLHAS. 100% fibras celulose virgem de 

altíssima qualidade, com alta absolvição e resistência ao úmido, 

acondicionada em embalagem moderna, pratica e seguras. 

PCT 700 

109 PINÇA ANATOMICA 16 CM sem dente UN 72 

110 PINÇA KELLY RETA 16 CM UN 72 

111 PINÇA KOCHER RETA 12 CM UN 72 

112 Pomada Kollagenasse  tubo 30 g UN 3.200 

113 Pomada Sulfadiazina de prata 30g  tubo (creme)  UN 1.600 

114 
Pote coletor de urina /Universal – 100ml- pct c/ 100 tampa 

verde com rosca. 
PCT 50 

115 

POTE PARA ESCARRO (COLETOR UNIVERSAL – 80 ml), 

em pacote c/ (100). Embalado individualmente. Confeccionado 

em polipropileno, transparente, tampa branca, com rosca, com 

pá não estéril. 

PCT 7 

116 Ringer c/ Lactato de 500 ML UN 70 

117 Rolo de Cordonê  UN 70 

118 

Saco plástico de Lixo Hospitalar de 50 L (de cor branca) – pct 

c/ 100 - para acondicionamento de resíduos sólidos 

hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita 

resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à 

aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, 

homogênea e uniforme vedando completamente e não 

permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo 

com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de 

contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. 

Confeccionado em material virgem e de alta qualidade, gerando 

um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas).  

PCT 100 

119 

SCALP Nº 21 G com 100 - Cateter de infusão venosa com 

agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e flexíveis 

dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo 

firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil 

leve, flexível e transparente, conector luer luck cônico e rígido, 

assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico 

macho e seringa ou dispositivos luer luck, esterilizado a Óxido 

de Etileno, embalado em papel grau cirúrgico,  

CX 100 

120 
SCALP Nº 23 G com 100 - Cateter de infusão venosa com 

agulha de bisel  
CX 100 

121 
SCALP Nº 25 G com 100 - Cateter de infusão venosa com 

agulha de bisel  
CX 100 
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122 

SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml SEM AGULHA - Seringa 

feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas 

individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que 

garante sua esterilização e de fácil abertura. Cx. c/ 100 unidades 

- Deverá apresentar certificação do INMETRO. 

CX 100 

123 

SERINGA DESCARTÁVEL 05 ml SEM AGULHA - Seringa 

feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas 

individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que 

garante sua esterilização e de  fácil abertura. CX/ C 100 - 

Deverá apresentar certificação do INMETRO. 

CX 100 

124 

SERINGA DESCARTÁVEL 1 ml C/ AGULHA 

0,38x13mm(27,5Gx1/2) -  curta(Tuberculina) - graduação de 2 

em 2 unidades. Número de caracteres grandes e tacos firmes. 

Agulha fixa, não possui espaço morto. Êmbolo de corte reto c/ 

borracha de ajuste e vedação, fácil leitura: precisão de 

dosagem, não há desperdício de insulina, precisão: alinhamento 

exato com a escala. Cx c/100peças - Deverá apresentar 

certificação do INMETRO. 

CX 50 

125 

SERINGA DESCARTÁVEL 1 ml C/ AGULHA 12,7 mm 

x0,33 mm LONGA  P/ INSULINA – ADULTO Agulha 12,7  

mm de comprimento e 0,33 mm de calibre ( 29 G ), graduação 

de 2 em 2 unidades. Número de caracteres grandes e tacos 

firmes. Agulha fixa, não possui espaço morto. Êmbolo de corte 

reto c/ borracha de ajuste e vedação, fácil leitura: precisão de 

dosagem, não há desperdício de insulina, precisão: alinhamento 

exato com a escala. Embaladas individualmente e em caixas 

c/100peças - Deverá apresentar certificação do INMETRO. 

CX 1000 

126 

SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULHA 8 mm X 0,3 

CURTA p/ INSULINA  - INFANTIL - Agulha 8 mm de 

comprimento e 0,3 mm de calibre (30G), graduação de 2 em 2 

unidades. Número de caracteres grandes e tacos firmes. Agulha 

fixa, não possui espaço morto. Êmbolo de corte reto c/ borracha 

de ajuste e vedação, fácil leitura: precisão de dosagem, não há 

desperdício de insulina, precisão: alinhamento exato com a 

escala. Embaladas individualmente e em caixas c/100peças - 

Deverá apresentar certificação do INMETRO. 

CX 500 

127 

SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml SEM AGULHA - Seringa 

feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas 

individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que 

garante sua esterilização e de  fácil abertura. (cx com 100 unid.) 

- Deverá apresentar certificação do INMETRO. 

CX 100 

128 

SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml SEM AGULHA - Seringa 

feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas 

individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que 

garante sua esterilização e de fácil abertura.  Cx c/ 100 - Deverá 

apresentar certificação do INMETRO. 

CX 20 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

www.alvaresmachado.sp.gov.br  

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

129 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 

06 - Calibre nº 4, transparente, confeccionada com material 

atóxico PVC, apirogênico com dois furos nas laterais, conector 

com perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, 

fácil introdução atraumática; 54cm de comprimento, 

embalagem plástica individual e reembalada em pacotes, 

marca, fabricante, registro no MS. 

UN 2.000 

130 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL 

Nº08 - Calibre nº 4, transparente, confeccionada com material 

atóxico PVC, apirogênico com dois furos nas laterais, conector 

com perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, 

fácil introdução atraumática; 54cm de comprimento, 

embalagem plástica individual e reembalada em pacotes, 

marca, fabricante, registro no MS. 

UN 4.000 

131 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL 

Nº10 - Calibre nº 4, transparente, confeccionada com material 

atóxico PVC, apirogênico com dois furos nas laterais, conector 

com perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, 

fácil introdução atraumática; 54cm de comprimento, 

embalagem plástica individual e reembalada em pacotes, 

marca, fabricante, registro no MS. 

UN 5.500 

132 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL 

Nº12 - Calibre nº 4, transparente, confeccionada com material 

atóxico PVC, apirogênico com dois furos nas laterais, conector 

com perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, 

fácil introdução atraumática; 54cm de comprimento, 

embalagem plástica individual e reembalada em pacotes, 

marca, fabricante, registro no MS. 

UN 4.500 

133 

SONDA FOLEY 2 VIA COM BALONETE – 05 CC, Nº 14 

caixa com 10 unidades - Calibre 8, balão de 05 cc, 

confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 2 

vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser 

arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 

mesma altura), cada sonda deverá apresentar : marca, nº do 

calibre, capacidade do balão estampados em local de fácil 

visualização e de caráter permanente, embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico, fabricante. 

CX 50 

134 

SONDA FOLEY 2 VIA COM BALONETE – 05 CC, Nº 16 

caixa com 10 unidades - Calibre 8, balão de 05 cc, 

confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 2 

vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser 

arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 

mesma altura), cada sonda deverá apresentar : marca, nº do 

calibre, capacidade do balão estampados em local de fácil 

visualização e de caráter permanente, embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico, fabricante. 

CX 50 
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135 

SONDA FOLEY 2 VIA COM BALONETE – 05 CC, Nº 18 

caixa com 10 unidades - Calibre 8, balão de 05 cc, 

confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 2 

vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser 

arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 

mesma altura), cada sonda deverá apresentar : marca, nº do 

calibre, capacidade do balão estampados em local de fácil 

visualização e de caráter permanente, embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico, fabricante. 

CX 40 

136 

SONDA FOLEY 2 VIA COM BALONETE – 05 CC, Nº 20 

caixa com 10 unidades - Calibre 8, balão de 05 cc, 

confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 2 

vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser 

arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 

mesma altura), cada sonda deverá apresentar : marca, nº do 

calibre, capacidade do balão estampados em local de fácil 

visualização e de caráter permanente, embalados 

individualmente em papel grau cirúrgico, fabricante. 

CX 40 

137 

SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL – ADULTO Nº 12 

Com guia, fabricada em tubo atóxico de poliuretano, linha 

radiopaca para RX, comprimento 1,09 m ou 109 cm.Conector 

superior de 2 saídas, pontas atraumática, fio guia inoxidável, 

Esterilizada a óxido de Etileno, embalada em blister especial. 

UN 120 

138 

SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - Siliconizada, 

confeccionada em Polivinil Atóxica, Transparente, com dois 

orifícios central e lateral, Esterilizada a Raio Gama Cobalto 60, 

embalada individualmente em filme de Polietileno, constando 

externamente os dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, validade, nº de calibre, nº lote, registro no MS, 

marca, fabricante. 

UN 1.600 

139 

SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - Siliconizada, 

confeccionada em Polivinil Atóxica, Transparente, com dois 

orifícios central e lateral, Esterilizada a Raio Gama Cobalto 60, 

embalada individualmente em filme de Polietileno, constando 

externamente os dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, validade, nº de calibre, nº lote, registro no MS, 

marca, fabricante. 

UN 1.800 

140 

SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 -Siliconizada, 

confeccionada em Polivinil Atóxica, Transparente, com dois 

orifícios central e lateral, Esterilizada a Raio Gama Cobalto 60, 

embalada individualmente em filme de Polietileno 

UN 1.600 

141 
Soro Fisiológico de 100 ML – Frasco c/ gotejador e tampa de 

rosca. 
UN 10.950 

142 Soro Fisiológico de 1000 ML – tipo bolsa UN 2.000 

143 Soro Fisiológico de 100ml – tipo bolsa UN 7.300 

144 Soro Fisiológico de 250 ML – Frasco c/ gotejador e tampa de UN 1000 
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rosca. 

145 Soro Fisiológico de 250 ML – tipo bolsa UN 1000 

146 Soro Fisiológico de 500 ML – Tipo bolsa UN 3.000 

147 Soro Glicofisiológico 250 ML (tipo bolsa) UN 400 

148 Soro Glicosado de 250 ML (tipo bolsa) UN 400 

149 Soro Glicosado de 500 ML (tipo bolsa) UN 120 

150 
TERMOMETRO DE MÁXIMA E MINIMA Manual (simples), 

para geladeira deposito de vacina.  
UN 20 

151 

TERMOMETRO DIGITAL C/ CAPA - Escala de 32 a 42 

Graus Celsius, embalagem individual apropriada para manter a 

integridade do material 

UN 20 

152 

TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINAS Com Rabicho 

Manual (simples) com cabo flexível base plástica, enchimento a 

liquido vermelho, cabo de 70 cm de comprimento. 

Especificações: Técnicas Escala: -25+30:1°C. Divisão 1°C  

UN 50 

153 TESOURA METZENBAUN CURVA 15 CM UN 20 

154 Tesoura Reta Íris.  UN 20 

155 

TUBO A VÁCUO PARA EXAMES SOROLÓGICOS 

(amarelo) com , com gel separador, com volume de aspiração 

9,5 ml, dimensões: 16 x 100 mm, tampa AMARELA. 

PC 4000 

 NÃO DIFERENCIADA   

156 

TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 50 

UNIDADES – Com qualquer química enzimática, com leitura 

em monotor portátil, calibragem fácil, método de leitura 

amperométrica, com sensibilidade na faixa de medição entre 20 

MG/DL a 600 MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20 

MG/DL e superiores a 600 MG/DL. A empresa vencedora se 

compromete a fornecer e/ ou substituir, caso necessário, um 

monitor por paciente ao ano e estar ciente de que o 

fornecimento do monitor não está atrelado a aquisição de 

qualquer quantidade de fitas reagentes, ficando responsável 

pela manutenção e assistência técnica dos monitores se 

necessário. A quantidade global estimada para o fornecimento 

de monitor é de 400 unidades por comodato, sendo que no 

primeiro pedido 250 aparelhos. 

CX 4.000 

 

Obs: - Para alguns produtos será necessária a apresentação de amostras no ato do 

credenciamento, em conformidade com o item 1.4 do presente edital.  

         - Para os itens referentes à AGULHAS e SERINGAS deverão ser apresentados 

juntamente com a proposta de preços, a devida Certificação pelo INMETRO em 

conformidade com as resoluções da Anvisa RDC nº 3 e nº 5 de 2011, sob pena de 

desclassificação do item. 
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(Anexo II) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia 

como seu representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação 

de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 

julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(Anexo III) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos 

do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO - IV) 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123/ 2006 e Lei Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a usufruir de seu benefício no procedimento licitatório do 

Pregão Presencial em epígrafe, realizado pelo Município de Álvares Machado – SP. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

             Nome: 

             RG nº: 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 

PROCESSO Nº 03/2016 

 

 

 

Nome da Empresa: _____________________________________________________ 

 

CNPJ:________________________________________________________________ 

 

Descrição do Objeto: Aquisição fracionada de Material de Enfermagem – 2016 

 

Item Descrição do Produto Unid Marca Valor Unit Valor Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Total da Proposta R$ ..... 

 

 

Validade da Proposta ________ dias. 

 

 

Álvares Machado,SP, _____ de___________ de ____. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Carimbo 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ENFERMAGEM PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA XXXXX.  

 

CONTRATO N° XXXX PREGÃO XXX/XX  PROC: XXXX  HOMOL: XXXXXX 

 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, 

nesta cidade de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

XXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF XXX.XXX.XXX-XX e RG 

X.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado nesta cidade , na Rua: XXXXXXXXXX, nº. 

XXX, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à Rua: XXXXXXXXXXXXX, nº. XXX – 

XXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXXX, 

representada legalmente, pelo senhor XXXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXXXXXXXX e 

CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e 

contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Nos termos do Pregão Presencial nº. XX/XXX, a CONTRATANTE firma com a 

CONTRATADA o presente instrumento que regerá a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ENFERMAGEM PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificação e 

valor no quadro abaixo:  

 

Nº DISCRIMINAÇÃO DOS 

MATERIAIS 

UNI

D.  

QTDE MARCA 

DO 

PRODUT

O 

VL. 

UNIT.  

VL. 

TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX 

XX XXX XXXX XXXX XXXX 

  

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ xxxxxx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 

A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias proceder à entrega da 

mercadoria quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Os materiais, serão adquiridos de forma fracionada de acordo com a necessidade 

do município; podendo ainda alguns produtos não vir a ser adquiridos na sua 

totalidade; deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, 

ou seja, no CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 

140 – Centro, no município de Álvares Machado, no horário determinado pelo Diretor, onde 

o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir a com a nota fiscal, 
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assinar o recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota 

Fiscal/Fatura.    

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura. 

Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 

fluirá da sua apresentação. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: 

 

Fica a contratada obrigada, nos termos da Lei 8.666/93, a aceitar acréscimos ou 

supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 

 

O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a 

possibilidade de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos 

da Lei Licitatória, ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE 

eventuais programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que 

o valor do produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de 

planilhas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na 

classificação funcional programática: 

 

103 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

104 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 
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310.0000 Saúde Geral 

 

105 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

106 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

1775 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

1750 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2016.  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, 

independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 

assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 

a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, 

cisões ou fusões; 

b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado; 

c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 

d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições 

técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 

e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. 

 

Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em consequência deste contrato, 

a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título 

de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 

causa. 

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o 

Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a 

saber: 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física 

ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2.002. 

A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

registrada no Cadastro de Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 

do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 

da primeira convocada.  

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 

sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 

não entregue. 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% 

(um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Álvares Machado-SP, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

www.alvaresmachado.sp.gov.br  

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

PM – ÁLVARES MACHADO, xxs XXX de XXXXXXX de 2016. 

 

                          

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

XXXXXXXXXXX 

     PREFEITO 

 

 

 

Contratada: Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º______________________________________                       

 

 

2º______________________________________ 


