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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021  

PROCESSO N° 54/2021  

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Este procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto 
Estadual n° 63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio 
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à 
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

OBJETO:  Aquisição de materiais hospitalares para atendimento à população 
através da Atenção Básica (Unidades de Saúde), Avaliação Social e Pronto 
Socorro Municipal por um período de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, 
conforme quadro abaixo com descrição e códigos dos produtos. Itens 
fracassados do pregão eletrônico 05/2021. 

 

DIA/HORÁRIOS: 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 07/06/2021 – Horas 09:00:00 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 18/06/2021 – Horas 12:59:00 

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 18/06/2021 – Horas 13:00:00  

Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br  

LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br  
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, 
a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 
Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº. 1324/2003 e 
Decreto Municipal nº 1403/2003, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 
2014 e, demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO Nº 54/2021 

Pregão nº 12/2021 

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – A Prefeitura Municipal de Iracemápolis – SP, por intermédio da Senhora Nelita 
Cristina Michel Franceschini, RG nº 23.191.971-2 e CPF nº 139.342.698-00, usando 
a competência delegada, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a 
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – Iracemápolis – SP – CEP 13495-
000, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Prefeitura, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 
o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – 
Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br  

 

2. - DO OBJETO: 

2.1 - Aquisição de materiais hospitalares para atendimento à população através da 
Atenção Básica (Unidades de Saúde), Avaliação Social e Pronto Socorro Municipal por 
um período de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, conforme termo de referência 
com descrição e códigos dos produtos. 

2.1.1 - Critério de julgamento: O objeto deste certame licitatório será dividido em itens, 
conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

 

 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO OU 

ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

02.06.01 10.301 1006 2033 33.90.30.00 01 

02.06.01 10.301 1006 2033 33.90.32.00 01 

02.06.01 10.301 1006 2031 33.90.30.00 01 

02.06.01 10.301 1006 2031 33.90.32.00 01 

02.06.01 10.244 1006 2032 33.90.32.00 01 

 

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação 
perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que 
anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 

5. – DA IMPUGNAÇÃO: 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Antonio 
Joaquim Fagundes, 237- Centro – Iracemápolis CEP: 13.495-000. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data 
fixada para recebimento das propostas. 

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências 
contidas neste edital e seu anexo. 
6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações 
a seguir: 
6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento 
de licitar e de contratar; 
6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 
6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 
básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsáveis técnicos ou subcontratados; 
6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação.  

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

7.1.1 - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 
lance de menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 
julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação. 

 

8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico 
poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, 
WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET 
Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) 
através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio 
www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de 
Negociação” 

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e 
horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação 
expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e 
hora para a continuidade da sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade 
de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas 
e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações 
de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e 
atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme 
disposição legal. 

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as 
seguintes condições: 

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes 
deste Edital e Termo de Referência. 

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos 
no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO 

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, 
a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre 
que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo 
vedada a identificação do licitante por qualquer meio.  

10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo 
próprio da plataforma BBMNET Licitações 

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e 
quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e 
indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado. 

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado 
no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente 
pelos licitantes serão consideradas lances.   

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro 
valor ofertado para o lote. 

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido 

ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da 

mesma licitação.  
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11.4. A fase de lances será no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances será 

de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema 

informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa 

de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-

lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na 

hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no 

sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema 

prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do 

momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir 

do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

   

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 

automático, conforme explanado acima. 

 

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na 

sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) 

e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, 

é exibido; 

 

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 

automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no 

item 14 deste Edital. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", 
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço 
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta 
acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu 
detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada 
na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o 
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cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste 
Edital. 

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante 

convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos 

nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de 

mensagens. 

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o 
disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação 
no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de 
preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais 
ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, 
inexequíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo 
Pregoeiro. 

13. - DA HABILITAÇÃO: 

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados 
até a abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto 
neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos 
formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para 
cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 
www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de trinta (30) minutos, 
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 
estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 
sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que 
apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 
enviados na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentados 
na Diretoria de Compras desta Prefeitura, localizada na Rua Antonio Joaquim 
Fagundes, 237 – Centro – Iracemapolis-SP – CEP 13.495-000, das 09 h às 12 h e das 
13 h às 16 h, em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob 
pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades 
cabíveis.  

13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que 
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da Prefeitura. 

13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-
2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação 
aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas 
em papel. 

13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela 
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 13.6.1 - Para Habilitação Jurídica: 

 13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado 
no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição 
dos atuais administradores; 

13.6.1.3 - 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; 

13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93. 

13.6.1.5 – Ao vencedor do certame licitatório deverá apresentar as licenças de 
funcionamento e operação da empresa. 

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 
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13.6.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto deste edital; 

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011 e nos moldes do art. 43 da Lei Complementar 123/2006. 

13.7.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.7.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
aptidão para o fornecimento. 

13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda por meio de cópia simples, a ser 
autenticada por servidor habilitado da Diretoria de Compras, mediante conferência com 
os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

13.8.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo 
prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias. 

13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhe prazo para atendimento. 

13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

14.– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS: 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de 
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dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o 
procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da 
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for 
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse 
caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, 
na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro 
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da 
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a 
ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno 
porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item  

14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores 
à menor proposta. 

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar 
o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada 
arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual. 

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão 
considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja 
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desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais 
considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 
14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através 
do “chat de mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então 
mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo 
pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito. 

14.1.4 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as 
particularidades de cada pessoa jurídica. 

14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo 
adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a 
partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis 
poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do 
interessado antes do término do prazo inicial.  

15 – DOS RECURSOS14. DOS RECURSOS 

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, 
por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por 
meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a 
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 
efetuada mediante protocolo, na Diretoria de Compras, localizada na Rua Antonio 
Joaquim Fagundes, 237 - Centro, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados 
do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e 
o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo 
à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório. 

15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
licitantes  

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação dos itens ao(s) licitante(s) 
vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura 
do procedimento. 

 

17. - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de 
Registro. 

17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para 
assinatura da Ata de Registro, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao 
chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas 
no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso 
de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no, do 
artigo 48, parágrafo 2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
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17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva 
celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente 
apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao 
licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito e integrará o Contrato. 

18. - DO REAJUSTE: 

18.1 – O preço será irreajustável  

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1 - Compete à Contratante: 

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 

20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos 
propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital. 

20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de 
qualidade para utilização. 

20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato. 

21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

21.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Coordenadoria Municipal de 
Saúde, nas condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

21.1.1 – A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação 
Coordenadoria Municipal de Saúde. 

21.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pelos responsáveis do almoxarifado 
da Saúde, responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou 
até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, 
contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos. 
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21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 

21.4 – A entrega do produto deverá ser feita na Central de Medicamentos ( Unidade 
Mista de Saúde Santa Cruz), Rua Alcides de Oliveira Frasson, Residencial Cidade 
Nova, em dias úteis, entre 8h e 17h. Após esse horário, o responsável pela unidade 
recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento ou não. 

22. - DO PAGAMENTO:  

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em 
conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada 
pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente 
pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues. 

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do 
contratado. 

22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por 
culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da 
respectiva reapresentação. 

22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1  Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e 
a prévia defesa, de acordo com as disposições do artigo 49 do Decreto Federal nº 
10.024/2019. 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.1.3 -  suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data 

do efetivo recolhimento. 

 

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 

da obrigação. 

24. -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
autoridade competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação.  

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a autoridade competente, não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expedientes nesta Prefeitura, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, 
caso o término do prazo expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os 
fins legais. 
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24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, ou no site da própria Prefeitura 
(www.iracemapolis.sp.gov.br). 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, 
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de Limeira. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

24.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração 

24.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do 
Edital 

24.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para 
Prestação dos Serviços/Fornecimento 

24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade 

24.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de 
Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante 
ser uma ME ou EPP) 
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24.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar 

24.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 

  

Iracemápolis, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

Luis Paulo Rizardi 

Diretor de Compras e Licitações 
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Termo de Referência 
 

 

1. DO OBJETO: 

Aquisição de materiais hospitalares e EPI’s para uso no Pronto Socorro Municipal, Programa 

de Atendimento Domiciliar e Unidades de Saúde do município por um período de 12 (doze) 

meses corridos e consecutivos, conforme quadro abaixo com descrição e códigos dos 

produtos. Lotes fracassados em Pregão anterior. 

 

LOTE 1: SERINGAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 5000 UN 140032 

SERINGA DE INSULINA DESCÁRTAVEL 1 ml 

(14.0032): Com capacidade para 100 unidades de insulina, 

escala de graduação de 2 em 2 unidades, escala com marcação 

única, números com caracteres grandes e traços firmes; não 

deve possuir espaço morto, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação. Agulha 13 x 4,5 cm, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, paredes finas com maior diâmetro 

interno.Com protetor de agulha e êmbolo. Esterilização com 

cobalto 60; Ideal para o adulto que está acima do peso (IMC 

acima de 25) e utiliza mais que 50 unidades de insulina por 

aplicação. Apresentação com dados de identificação e 

procedência, data de validade e tipo de esterilização e registro 

no Ministério da Saúde. 

  

02 60000 UN 140034 

SERINGA DESCÁRTAVEL 3 ml (14.0034) : graduada em 

1 ml, de material plástico e descartável, com anel de borracha 

siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo deslize com 

facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer luk, em 

rosca, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico com dados de identificação e procedência, data 

de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

03 60000 UN 140035 

SERINGA DESCÁRTAVEL 10 ml (14.0035): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

  

04 60000 UN 140036 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 20 ML (14.0036): sem 

agulha, graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, 

com anel de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o 

mesmo deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, com 

bico central, sem loer luk (rosca), embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e/ou filme plástico com dados de 

identificação e procedência, data de validade e tipo de 

esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

05 60000 UN 140040 

SERINGA DESCÁRTAVEL 5 ml (14.0040): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

  



Prefeitura Municipal de Iracemápolis  

Diretoria de Compras e Licitações  
  

20  
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br  

   

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

06 80000 UN 140408 

SERINGA DE INSULINA DESC. 1ML COM AGULHA 8 

mm X 0,33 mm (14.0408): Com capacidade para 100 

Unidades de insulina, descartável, graduada de 2 em 2 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

adulto que está acima do peso (IMC acima de 25) e utiliza mais 

de 50 unidades de insulina por aplicação. Embaladas em 

pacotes com 10 seringas de 1 ml, contendo o tipo de 

esterelização, identificação, procedência, data de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

  

07 10000 UN 140409 

SERINGA DE INSULINA DESC. 0,5ML COM AGULHA 

8 mm X 0,33 mm (14.0409): Com capacidade para 50 

Unidades de insulina, descartável, graduada de 1 em 1 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

crianças e adultos com IMC abaixo de 25 e utiliza mais que 50 

unidades de insulina por aplicação. Embaladas em pacotes 

com 10seringas de 0,5 ml, contendo o tipo de esterilização, 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 2: AGULHAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 500 CX 140043 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (14.0043): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

02 800 CX 140044 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (14.0044): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100 unidades constando dados de identificação e 

data de fabricação, procedência, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.  
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03 1000 CX. 140045 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 8 (14.0045): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

04 1000 CX 140047 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (14.0047): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

05 1000 CX 140542 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 7 (14.0542): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

06 1000 CX 140266 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 (14.0266): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100, 200 ou 500 unidades constando dados de 

identificação e data de fabricação, procedência, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

07 500 CX 140353 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 8 (14.0353): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

08 15000 UN 140478 

AGULHA CANETA DE INSULINA 6 mm(14.0478): 

Agulha para aplicação de insulina 6mmx0,25mm(31G) 

Agulha estéril, para aplicação de insulina, Calibre de 0,25mm 

( 31 G),ponta com formato afilado e superfície polida.  

Embalagem constando: data de validade, nº do Registro na 

Anvisa.  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
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LOTE 3: SCALP E CATÉTER 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 10000 UN 140048 

SCALP 19 (14.0048): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, cortante, descartável, estéril, apirogênica, 

com asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. 

Cânulas de vinil com 30 cm de comprimento, flexível, 

transparente, com conector rígido do tipo luer, com tampa 

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico, constando procedência, data de validade, tipo 

de esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

02 15000 UN 140049 

SCALP 21 (14.0049): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

03 15000 UN 140050 

SCALP 23 (14.0050): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

04 500 UN 140095 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 14 (14.0095): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

05 500 UN 140096 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 16 (14.0096): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

06 500 UN 140097 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 

(ABBOCATH) (14.0097): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

07 6000 UN 140098 
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N ° 20 

(ABBOCATH) (14.0098): flexível, siliconizado, duplamente 
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afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

08 10000 UN 140099 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 22 (14.0099): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

09 10000 UN 140100 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 

(ABBOCATH) (14.0100): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 4: LANCETA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 2000 UN 140302 

LANCETA PARA EXAME DO PÉZINHO (14.0302): 

Lanceta em Aço Inox; Lâmina Com 2 Mm de Profundidade e 

1,5 Mm de Largura. Mecanismo: Com Trava de Segurança 

Ativada Por Contato; Com Protetor Plástico; Estéril; 

Descartável; Embalado Em Embalagem Que Mantenha a 

Integridade do Produto, C/ Nº de Lote e Instrução de Uso; o 

Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 5: FIOS DE SUTURA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 

Valor 

total 

01 150 CX 140053 

FIO MONONYLON 4.0 COM AGULHA (14.0053): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo, 2,0 ou 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixa contendo identificação, 
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procedência, data de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

02 150 CX 140054 

FIO MONONYLON 3.0 COM AGULHA (14.0054): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

03 100 CX 140055 

FIO MONONYLON 5.0 COM AGULHA (14.0055): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

04 30 CX 140058 

FIO CATGUT 2.0 CROMADO COM AGULHA 

(14.0058): com 70 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável de 3/8 de círculo, de boa qualidade, durável durante 

o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade, tamanho da 

agulha de 2,5 cm, estéril, acondicionado em envelope 

individual, que contenha tipo de esterilização e prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa contendo 24 

fios.  

  

05 50 CX 140378 

FIO MONONYLON 6.0 (14.0378): fio cirúrgico de mono 

filamento de nylon, cor preta, não absorvível, com 

aproximadamente 40 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 de círculo, 2,0 ou 

2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, durável durante 

todo o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade. 

Embalados individualmente em envelopes contendo lote e data 

de validade. Caixa contendo identificação, procedência, data 

de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

06 50 CX 140442 

FIO MONONYLON 0 COM AGULHA (14.0442): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
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LOTE 6: EPI’S 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 1000 UN 140272 

ÓCULOS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO (14.0272): 

óculos de proteção profissional em formato anatômico com 

possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti 

embaçamento, lavável e passível de desinfecção. De acordo 

com as normas regulamentares de equipamentos. 

  

02 15000 UN 140737 

MÁSCARA SEM FILTRO SEMI-FÁCIAL PFF2/N95) 

(14.0737): com capacidade de impedir a passagem de 

bactérias, partículas e vapores tóxicos e proteger as pessoas 

que tem contato com portadores de doenças e os profissionais 

da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, 

odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas 

ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou 

vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. 

Possuir filtro eficiente para retenção de contaminantes 

presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como 

bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis). 

Possuir tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça; 

Fácil manuseio e colocação; 

Confortável; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA); 

Clipe de material flexível sem memória; 

Elástico ajustável preso à presilhas; 

Informações sobre procedência e validade impressas na 

embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

  

03 50000 UN 140724 

AVENTAL TNT DESCARTÁVEL (14.0724): em TNT, 

gramatura mínima de 40, descartável, com abertura posterior, 

fechamento com tiras, tamanho único (porém com capacidade 

de vestir do P ao EG), confeccionado em (TNT), 100% 

polipropileno, costura resistente, abertura dorsal e tiras para 

ajustar ao corpo na altura da cintura, e no pescoço, manga 

longa, cor branca/azul.  

  

04 100000 UN 140220 

MÁSCARA DESC. CIRÚRGICA TNT TRIPLA 

(14.0220): para a proteção contra doenças de transmissão 

aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que 

possam atingir as vias respiratórias, com elásticos. 

• Não estéril; 

• Filtro BFE >95; 

• Fabricada em polipropileno; 

• Tripla camada com filtro; 

• cor branca; 

• Atóxica e hipoalêrgenica; 

• Sem látex; 

• Descartável e de uso único. 

  

05 10 PAR 290017 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 37 (29.0017): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  
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06 10 PAR 290018 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 38 (29.0018): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

07 10 PAR 290215 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 39 (29.0215): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

08 10 PAR  

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 40 (): Utilizado para 

proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, 

encharcados, ambientes que proporcionem contato com 

sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

LOTE 7: FIO GUIA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 100 UN 140057 

FIO GUIA (14.0057): fio em metal flexível, revestido com 

PVC flexível, utilizado no auxílio da intubação em pacientes 

adultos. Embalagem unitária que contenha tipo de 

esterilização e prazo de validade. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

Estimativa global: R$ 1.078.700,85 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. Os materiais listados acima são utilizados no atendimento à população através do 

Pronto Socorro Municipal, Unidades de Saúde e PAD. 

2.2. Itens foram fracassados em pregão anterior realizado em 16/04/2021. 

2.3. Atualmente o Município de Iracemápolis mantém-se inserido no âmbito de 

Consórcio Público com a entidade denominada Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região Metropolitana de Campinas (CISMETRO), sendo certo que NÃO procede a 

CISMETRO a aquisição dos medicamentos aqui listados, pois estes objetos não se inserem 

entre as obrigações do Consórcio. 
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2.4. Os materiais e quantitativos acima lançados são os necessários para suprimento 

durante o período de um ano, sendo certo que a falta de qualquer um dos itens em questão 

pode ocasionar sérios agravos ao estado de saúde dos pacientes atendidos. 

2.5. Os bens deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagem 

apropriada e em condições adequadas de acordo com as normas vigentes aplicáveis, 

devendo ocorrer de forma imediata nos casos onde a Administração comunicar a 

contratada a necessidade de atendimento urgente a demanda e em até SETE dias úteis, 

nos demais casos, sempre contando do envio por correio eletrônico da nota de 

empenho. 

2.6. O prazo de validade dos itens deverá ser o mínimo 1 (um) ano a partir da data 

da compra. 

 

 
3. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA: 

3.1. Efetuar a entrega dos materiais, de acordo com o solicitado . 

3.2. Em nenhuma hipótese a empresa contratada poderá veicular qualquer tipo de 

publicidade na execução do objeto a que se refere este Termo de Referência. 

3.3. As despesas decorrentes da entrega dos materiais à Central de Medicamentos e 

Materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, serão de inteira e exclusiva 

responsabilidade da empresa contratada. 

3.4. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

3.5. A Contratada ficará sujeita a prorrogações, acréscimos e supressões nos termos 

da lei. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de 

Referência, que venham a ser solicitadas pelas licitantes. 

4.2. Impedir que a empresa contratada, sem autorização, forneça os itens solicitados. 

4.3. Supervisionar o fornecimento dos materiais, por meio da verificação da 

qualidade, quantidade, levando-se em consideração as datas de fabricação, prazo de 

validade e vencimento. 

4.4. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora da especificação supracitada 

e solicitar expressamente sua substituição. 

 

5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 
5.1. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites 

legais, a critério do contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data da assinatura 

do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado. 

5.2. O contratante estima que as quantidades indicadas no quadro acima são suficientes para 

suprir suas necessidades mensais de forma a serem requisitadas, no período de cada trinta dias. 

 

6. LOCAL, HORÁRIO DE ENTREGA: 

Central de Medicamentos (Unidade Mista de Saúde Santa Cruz) 
Atendimento administrativo: 08h às 17h 

Rua Alcides de Oliveira Frasson, - Residencial Cidade Nova – Iracemápolis – SP. 
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E-mail: ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br 

             compras@saude.iracemapolis.sp.gov.br 

 

             

 

Iracemápolis/SP, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

Milene de Godoy Serrati 

Farmacêutica 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021  

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL 

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 

  

Registro de preços objetivando a eventual e futura aquisição, por fornecimento parcelado e a pedido, 
de materiais hospitalares para atendimento à população através da Atenção Básica (Unidades de Saúde), 

Avaliação Social e Pronto Socorro Municipal por um período de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, 
conforme quadro abaixo com descrição e códigos dos produtos. 

 

  

Razão Social: ______________________________________________________________________  

  

Endereço Completo: _________________________________________________________________  

  

Telefone: (________) _______________________ E-mail: __________________________________  

  

CNPJ (MF): ______________________________ Inscrição Estadual: _________________________  

  

Condições de pagamento: em 30 (trinta) dias corridos, após cada entrega;  

  

Validade desta proposta: ________ (__________________________) dias corridos (mínimo 60 dias);  

  

Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos e consecutivos contados da data do recebimento do pedido 

escrito.  

 

AMPLA PARTICIPAÇÃO  

 

 LOTE 1: SERINGAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 5000 UN 140032 

SERINGA DE INSULINA DESCÁRTAVEL 1 ml 

(14.0032): Com capacidade para 100 unidades de insulina, 

escala de graduação de 2 em 2 unidades, escala com marcação 

única, números com caracteres grandes e traços firmes; não 

deve possuir espaço morto, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação. Agulha 13 x 4,5 cm, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, paredes finas com maior diâmetro 

interno.Com protetor de agulha e êmbolo. Esterilização com 

cobalto 60; Ideal para o adulto que está acima do peso (IMC 

acima de 25) e utiliza mais que 50 unidades de insulina por 

aplicação. Apresentação com dados de identificação e 

procedência, data de validade e tipo de esterilização e registro 

no Ministério da Saúde. 

  

02 60000 UN 140034 

SERINGA DESCÁRTAVEL 3 ml (14.0034) : graduada em 

1 ml, de material plástico e descartável, com anel de borracha 

siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo deslize com 

facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer luk, em 

rosca, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico com dados de identificação e procedência, data 
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de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério da 

Saúde. 

03 60000 UN 140035 

SERINGA DESCÁRTAVEL 10 ml (14.0035): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

  

04 60000 UN 140036 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 20 ML (14.0036): sem 

agulha, graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, 

com anel de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o 

mesmo deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, com 

bico central, sem loer luk (rosca), embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e/ou filme plástico com dados de 

identificação e procedência, data de validade e tipo de 

esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

05 60000 UN 140040 

SERINGA DESCÁRTAVEL 5 ml (14.0040): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

  

06 80000 UN 140408 

SERINGA DE INSULINA DESC. 1ML COM AGULHA 8 

mm X 0,33 mm (14.0408): Com capacidade para 100 

Unidades de insulina, descartável, graduada de 2 em 2 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

adulto que está acima do peso (IMC acima de 25) e utiliza mais 

de 50 unidades de insulina por aplicação. Embaladas em 

pacotes com 10 seringas de 1 ml, contendo o tipo de 

esterelização, identificação, procedência, data de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

  

07 10000 UN 140409 

SERINGA DE INSULINA DESC. 0,5ML COM AGULHA 

8 mm X 0,33 mm (14.0409): Com capacidade para 50 

Unidades de insulina, descartável, graduada de 1 em 1 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

crianças e adultos com IMC abaixo de 25 e utiliza mais que 50 

unidades de insulina por aplicação. Embaladas em pacotes 

com 10seringas de 0,5 ml, contendo o tipo de esterilização, 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
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LOTE 2: AGULHAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 500 CX 140043 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (14.0043): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

02 800 CX 140044 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (14.0044): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100 unidades constando dados de identificação e 

data de fabricação, procedência, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.  

  

03 1000 CX. 140045 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 8 (14.0045): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

04 1000 CX 140047 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (14.0047): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

05 1000 CX 140542 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 7 (14.0542): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

06 1000 CX 140266 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 (14.0266): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100, 200 ou 500 unidades constando dados de 
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identificação e data de fabricação, procedência, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

07 500 CX 140353 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 8 (14.0353): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

08 15000 UN 140478 

AGULHA CANETA DE INSULINA 6 mm(14.0478): 

Agulha para aplicação de insulina 6mmx0,25mm(31G) 

Agulha estéril, para aplicação de insulina, Calibre de 0,25mm 

( 31 G),ponta com formato afilado e superfície polida.  

Embalagem constando: data de validade, nº do Registro na 

Anvisa.  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

 

LOTE 3: SCALP E CATÉTER 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 10000 UN 140048 

SCALP 19 (14.0048): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, cortante, descartável, estéril, apirogênica, 

com asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. 

Cânulas de vinil com 30 cm de comprimento, flexível, 

transparente, com conector rígido do tipo luer, com tampa 

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico, constando procedência, data de validade, tipo 

de esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

02 15000 UN 140049 

SCALP 21 (14.0049): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

03 15000 UN 140050 

SCALP 23 (14.0050): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

04 500 UN 140095 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 14 (14.0095): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 
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de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

05 500 UN 140096 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 16 (14.0096): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

06 500 UN 140097 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 

(ABBOCATH) (14.0097): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

07 6000 UN 140098 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N ° 20 

(ABBOCATH) (14.0098): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

08 10000 UN 140099 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 22 (14.0099): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

09 10000 UN 140100 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 

(ABBOCATH) (14.0100): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 4: LANCETA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 
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01 2000 UN 140302 

LANCETA PARA EXAME DO PÉZINHO (14.0302): 

Lanceta em Aço Inox; Lâmina Com 2 Mm de Profundidade e 

1,5 Mm de Largura. Mecanismo: Com Trava de Segurança 

Ativada Por Contato; Com Protetor Plástico; Estéril; 

Descartável; Embalado Em Embalagem Que Mantenha a 

Integridade do Produto, C/ Nº de Lote e Instrução de Uso; o 

Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 5: FIOS DE SUTURA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 

Valor 

total 

01 150 CX 140053 

FIO MONONYLON 4.0 COM AGULHA (14.0053): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo, 2,0 ou 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixa contendo identificação, 

procedência, data de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

02 150 CX 140054 

FIO MONONYLON 3.0 COM AGULHA (14.0054): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

03 100 CX 140055 

FIO MONONYLON 5.0 COM AGULHA (14.0055): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

04 30 CX 140058 

FIO CATGUT 2.0 CROMADO COM AGULHA 

(14.0058): com 70 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável de 3/8 de círculo, de boa qualidade, durável durante 

o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade, tamanho da 

agulha de 2,5 cm, estéril, acondicionado em envelope 

individual, que contenha tipo de esterilização e prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa contendo 24 

fios.  

  

05 50 CX 140378 

FIO MONONYLON 6.0 (14.0378): fio cirúrgico de mono 

filamento de nylon, cor preta, não absorvível, com 

aproximadamente 40 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 de círculo, 2,0 ou 

2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, durável durante 
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todo o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade. 

Embalados individualmente em envelopes contendo lote e data 

de validade. Caixa contendo identificação, procedência, data 

de validade e registro no Ministério da Saúde. 

06 50 CX 140442 

FIO MONONYLON 0 COM AGULHA (14.0442): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 6: EPI’S 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 1000 UN 140272 

ÓCULOS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO (14.0272): 

óculos de proteção profissional em formato anatômico com 

possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti 

embaçamento, lavável e passível de desinfecção. De acordo 

com as normas regulamentares de equipamentos. 

  

02 15000 UN 140737 

MÁSCARA SEM FILTRO SEMI-FÁCIAL PFF2/N95) 

(14.0737): com capacidade de impedir a passagem de 

bactérias, partículas e vapores tóxicos e proteger as pessoas 

que tem contato com portadores de doenças e os profissionais 

da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, 

odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas 

ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou 

vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. 

Possuir filtro eficiente para retenção de contaminantes 

presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como 

bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis). 

Possuir tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça; 

Fácil manuseio e colocação; 

Confortável; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA); 

Clipe de material flexível sem memória; 

Elástico ajustável preso à presilhas; 

Informações sobre procedência e validade impressas na 

embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

  

03 50000 UN 140724 

AVENTAL TNT DESCARTÁVEL (14.0724): em TNT, 

gramatura mínima de 40, descartável, com abertura posterior, 

fechamento com tiras, tamanho único (porém com capacidade 

de vestir do P ao EG), confeccionado em (TNT), 100% 

polipropileno, costura resistente, abertura dorsal e tiras para 

ajustar ao corpo na altura da cintura, e no pescoço, manga 

longa, cor branca/azul.  

  

04 100000 UN 140220 

MÁSCARA DESC. CIRÚRGICA TNT TRIPLA 

(14.0220): para a proteção contra doenças de transmissão 

aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que 

possam atingir as vias respiratórias, com elásticos. 
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• Não estéril; 

• Filtro BFE >95; 

• Fabricada em polipropileno; 

• Tripla camada com filtro; 

• cor branca; 

• Atóxica e hipoalêrgenica; 

• Sem látex; 

• Descartável e de uso único. 

05 10 PAR 290017 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 37 (29.0017): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

06 10 PAR 290018 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 38 (29.0018): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

07 10 PAR 290215 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 39 (29.0215): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

08 10 PAR  

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 40 (): Utilizado para 

proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, 

encharcados, ambientes que proporcionem contato com 

sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

LOTE 7: FIO GUIA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 100 UN 140057 
FIO GUIA (14.0057): fio em metal flexível, revestido com 

PVC flexível, utilizado no auxílio da intubação em pacientes 
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adultos. Embalagem unitária que contenha tipo de 

esterilização e prazo de validade. 

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 
 
 
Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, mão de obra, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado.  

  

Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que os serviços ofertados por nossa empresa atendem 

rigorosamente as características necessárias descritas no termo de referência que especificou o objeto 

desta licitação.  

  

Representante legal:   

Cédula de Identidade RG:  CPF:  

Nacionalidade:  Estado Civil:  

Data de Nascimento:  E-mail pessoal:  

Endereço Residencial:   

Local e Data:   

Carimbo e Assinatura:  
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico 

nº 12/2021 – Processo nº 54/2021, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a 

empresa:  

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 

27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, 

a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal 

nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 

2002;  

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  

 

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  

 

 

 

 

__________, ... de ...................... de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Iracemápolis  

Diretoria de Compras e Licitações  
  

39  
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248  

licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br  

   

 

 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 

EDITAL 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes 

no Edital Pregão Eletrônico nº 12/2021 – Processo nº 54/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem 

como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação 

de documentação para fim de habilitação. 

 

Data: 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

 

  Ao (a) Pregoeiro do Município xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 12/2021 – Processo nº 

54/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:  

 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 

necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 

fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, 

publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa 

do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 12/2021 – 

Processo nº 54/2021, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx – SP. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

__________, em __ de ______ de 20__. 

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE 

SER UMA ME OU EPP). 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita 

no (Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: 

_________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se 

compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do 

certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ 

nº:_____________________, com sede na ___________________________ (endereço 

completo )__________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) __________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________, 

para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário 

cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 12/2021  

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx, ............ de ............................... de ............  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Lote/Item DESCRIÇÃO QUANT 

MARCA 

e 

MODELO 

VAL 

UNIT. 

VAL. 

TOTAL 

      

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço para o lote único (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006.  

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(ME/EPP). 

Data: 

   

 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
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ANEXO IV - Aquisição de materiais hospitalares para atendimento à população através da Atenção 

Básica (Unidades de Saúde), Avaliação Social e Pronto Socorro Municipal por um período de 12 
(doze) meses corridos e consecutivos, conforme quadro abaixo com descrição e códigos dos 

produtos.  Itens fracassados do Pregão Eletrônico 05/2021. 

  

DATA: ___ de ___________ de 2021.  

  

PRAZO: até 12 (doze) meses corridos e consecutivos.  

  

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 12/2021.  

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  __/2021.  

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54/2021.  

  

Cláusula 1ª - DAS PARTES  

  

1.1. O Município de Iracemápolis, inscrito com CNPJ 45.786.159/0001-11, com Paço Municipal à Rua 
Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9226, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini, brasileira, 
casada, portadora do CPF 139.342.698-00 e do RG 23.191.971-2, adiante designado simplesmente 
MUNICÍPIO, e;  
1.2. A empresa ___________, inscrita com CNPJ _________, com sede à Rua/Avenida _____________, 

_____, Bairro, _______/___, CEP: _____, Telefone (___) ______, adiante designada simplesmente 

DETENTORA, por seu representante legal, ___________, nacionalidade, estado civil, portador do CPF 
______ e do RG _______, residente e domiciliado a Rua/Avenida _________, ____, Bairro, ______/___, 

CEP: ________, ajustam o seguinte:  

  

Cláusula 2ª - DO OBJETO  

  

2.1. A DETENTORA tem seus preços registrados com o intuito de fornecer materiais hospitalares (Itens 
fracassados do Pregão Eletrônico 05/2021) diretamente ao MUNICÍPIO, de forma parcelada e a 

pedido, para o regular atendimento da demanda da Atenção Básica, Avaliação Social e Pronto 

Socorro, nos moldes do descrito no “Anexo I – Termo de Referência” ao Edital do Pregão Eletrônico 
12/2021, que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento.  

  

Cláusula 3ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS  

  

3.1. Pelo fornecimento dos medicamentos referidos na cláusula 2ª, o MUNICÍPIO pagará à DETENTORA 

os preços registrados e descritos na tabela abaixo, na qual se incluem, além do lucro, as despesas que 

estejam, direta ou indiretamente, relacionadas com o objeto desta Ata de Registro de Preços:  

LOTE 1: SERINGAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 5000 UN 140032 

SERINGA DE INSULINA DESCÁRTAVEL 1 ml 

(14.0032): Com capacidade para 100 unidades de insulina, 

escala de graduação de 2 em 2 unidades, escala com marcação 

única, números com caracteres grandes e traços firmes; não 
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deve possuir espaço morto, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação. Agulha 13 x 4,5 cm, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, paredes finas com maior diâmetro 

interno.Com protetor de agulha e êmbolo. Esterilização com 

cobalto 60; Ideal para o adulto que está acima do peso (IMC 

acima de 25) e utiliza mais que 50 unidades de insulina por 

aplicação. Apresentação com dados de identificação e 

procedência, data de validade e tipo de esterilização e registro 

no Ministério da Saúde. 

02 60000 UN 140034 

SERINGA DESCÁRTAVEL 3 ml (14.0034) : graduada em 

1 ml, de material plástico e descartável, com anel de borracha 

siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo deslize com 

facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer luk, em 

rosca, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico com dados de identificação e procedência, data 

de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

03 60000 UN 140035 

SERINGA DESCÁRTAVEL 10 ml (14.0035): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

  

04 60000 UN 140036 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 20 ML (14.0036): sem 

agulha, graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, 

com anel de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o 

mesmo deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, com 

bico central, sem loer luk (rosca), embalagem individual em 

papel grau cirúrgico e/ou filme plástico com dados de 

identificação e procedência, data de validade e tipo de 

esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

05 60000 UN 140040 

SERINGA DESCÁRTAVEL 5 ml (14.0040): sem agulha, 

graduada em 1 ml, de material plástico e descartável, com anel 

de borracha siliconizada no final do êmbolo e que o mesmo 

deslize com facilidade durante a aspiração, estéril, bico de loer 

luk (rosca), embalagem individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme plástico com dados de identificação e procedência, 

data de validade e tipo de esterilização e registro no Ministério 

da Saúde. 

  

06 80000 UN 140408 

SERINGA DE INSULINA DESC. 1ML COM AGULHA 8 

mm X 0,33 mm (14.0408): Com capacidade para 100 

Unidades de insulina, descartável, graduada de 2 em 2 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

adulto que está acima do peso (IMC acima de 25) e utiliza mais 

de 50 unidades de insulina por aplicação. Embaladas em 

pacotes com 10 seringas de 1 ml, contendo o tipo de 

esterelização, identificação, procedência, data de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

  

07 10000 UN 140409 
SERINGA DE INSULINA DESC. 0,5ML COM AGULHA 

8 mm X 0,33 mm (14.0409): Com capacidade para 50 
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Unidades de insulina, descartável, graduada de 1 em 1 

unidades, material plástico transparente, com agulha fixa de 

8mm de comprimento x 0,33mm de calibre, bisel trifacetado, 

integralmente siliconizada, êmbolo de corte reto com borracha 

de ajuste e vedação, que permita a total aspiração do 

medicamento, ou seja, sem espaço residual, com trava de 

segurança e protetor de agulha e protetor de êmbolo. Ideal para 

crianças e adultos com IMC abaixo de 25 e utiliza mais que 50 

unidades de insulina por aplicação. Embaladas em pacotes 

com 10seringas de 0,5 ml, contendo o tipo de esterilização, 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 2: AGULHAS 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 500 CX 140043 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (14.0043): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

02 800 CX 140044 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (14.0044): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100 unidades constando dados de identificação e 

data de fabricação, procedência, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.  

  

03 1000 CX. 140045 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 8 (14.0045): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

04 1000 CX 140047 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (14.0047): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

05 1000 CX 140542 
AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 7 (14.0542): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 
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atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

06 1000 CX 140266 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 (14.0266): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas com 100, 200 ou 500 unidades constando dados de 

identificação e data de fabricação, procedência, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

07 500 CX 140353 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 8 (14.0353): com canhão 

plástico apropriado, colorido conforme padronização ABNT, 

atóxico, bisel trifacetado, erilho, polimento interno e externo, 

processado eletronicamente e de bom corte, totalmente isento 

de rebarbas. Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixa constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

08 15000 UN 140478 

AGULHA CANETA DE INSULINA 6 mm(14.0478): 

Agulha para aplicação de insulina 6mmx0,25mm(31G) 

Agulha estéril, para aplicação de insulina, Calibre de 0,25mm 

( 31 G),ponta com formato afilado e superfície polida.  

Embalagem constando: data de validade, nº do Registro na 

Anvisa.  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

 

LOTE 3: SCALP E CATÉTER 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 10000 UN 140048 

SCALP 19 (14.0048): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, cortante, descartável, estéril, apirogênica, 

com asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. 

Cânulas de vinil com 30 cm de comprimento, flexível, 

transparente, com conector rígido do tipo luer, com tampa 

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou 

filme plástico, constando procedência, data de validade, tipo 

de esterilização e registro no Ministério da Saúde. 

  

02 15000 UN 140049 

SCALP 21 (14.0049): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 
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03 15000 UN 140050 

SCALP 23 (14.0050): agulha siliconizada de parede fina com 

bísel trifacetada, descartável, estéril, apirogênica, com asas de 

empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapante. Cânulas de 

vinil com 30 cm de comprimento, flexível, transparente, com 

conector rígido do tipo luer, com tampa estéril, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico e/ou filme plástico, 

constando procedência, data de validade, tipo de esterilização; 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

04 500 UN 140095 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 14 (14.0095): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

05 500 UN 140096 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 16 (14.0096): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

06 500 UN 140097 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 

(ABBOCATH) (14.0097): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

07 6000 UN 140098 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N ° 20 

(ABBOCATH) (14.0098): flexível, siliconizado, duplamente 

afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

08 10000 UN 140099 

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO 22 (14.0099): 

flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do 

bísel, de agulha introdutora, câmara de refluxo, transparente 

com filtro antimicrobiano estéril, nas cores padronizadas de 

acordo com a ABNT. Embalagem individual tipo blister, 

impermeável, hermeticamente lacrada indicando o tipo de 

esterilização. Caixas constando dados de identificação e data 

de fabricação, procedência, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

09 10000 UN 140100 
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 

(ABBOCATH) (14.0100): flexível, siliconizado, duplamente 
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afilado e moldado ao pé do bísel, de agulha introdutora, 

câmara de refluxo, transparente com filtro antimicrobiano 

estéril, nas cores padronizadas de acordo com a ABNT. 

Embalagem individual tipo blister, impermeável, 

hermeticamente lacrada indicando o tipo de esterilização. 

Caixas constando dados de identificação e data de fabricação, 

procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 4: LANCETA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 2000 UN 140302 

LANCETA PARA EXAME DO PÉZINHO (14.0302): 

Lanceta em Aço Inox; Lâmina Com 2 Mm de Profundidade e 

1,5 Mm de Largura. Mecanismo: Com Trava de Segurança 

Ativada Por Contato; Com Protetor Plástico; Estéril; 

Descartável; Embalado Em Embalagem Que Mantenha a 

Integridade do Produto, C/ Nº de Lote e Instrução de Uso; o 

Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

LOTE 5: FIOS DE SUTURA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 

Valor 

total 

01 150 CX 140053 

FIO MONONYLON 4.0 COM AGULHA (14.0053): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo, 2,0 ou 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixa contendo identificação, 

procedência, data de validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

  

02 150 CX 140054 

FIO MONONYLON 3.0 COM AGULHA (14.0054): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

03 100 CX 140055 

FIO MONONYLON 5.0 COM AGULHA (14.0055): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 
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contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

04 30 CX 140058 

FIO CATGUT 2.0 CROMADO COM AGULHA 

(14.0058): com 70 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável de 3/8 de círculo, de boa qualidade, durável durante 

o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade, tamanho da 

agulha de 2,5 cm, estéril, acondicionado em envelope 

individual, que contenha tipo de esterilização e prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa contendo 24 

fios.  

  

05 50 CX 140378 

FIO MONONYLON 6.0 (14.0378): fio cirúrgico de mono 

filamento de nylon, cor preta, não absorvível, com 

aproximadamente 40 cm de comprimento, com agulha de aço 

inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 de círculo, 2,0 ou 

2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, durável durante 

todo o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade. 

Embalados individualmente em envelopes contendo lote e data 

de validade. Caixa contendo identificação, procedência, data 

de validade e registro no Ministério da Saúde. 

  

06 50 CX 140442 

FIO MONONYLON 0 COM AGULHA (14.0442): fio 

cirúrgico de mono filamento de nylon, cor preta, não 

absorvível, com aproximadamente 40 cm de comprimento, 

com agulha de aço inoxidável, siliconizada, cortante, com 3/8 

de círculo com 2,5 cm de comprimento, de boa qualidade, 

durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa 

maleabilidade. Embalados individualmente em envelopes 

contendo lote e data de validade. Caixas com 24 fios, contendo 

identificação, procedência, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

 

 

 

LOTE 6: EPI’S 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 1000 UN 140272 

ÓCULOS DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO (14.0272): 

óculos de proteção profissional em formato anatômico com 

possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti 

embaçamento, lavável e passível de desinfecção. De acordo 

com as normas regulamentares de equipamentos. 

  

02 15000 UN 140737 

MÁSCARA SEM FILTRO SEMI-FÁCIAL PFF2/N95) 

(14.0737): com capacidade de impedir a passagem de 

bactérias, partículas e vapores tóxicos e proteger as pessoas 

que tem contato com portadores de doenças e os profissionais 

da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, 

odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas 

ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou 

vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. 

Possuir filtro eficiente para retenção de contaminantes 

presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como 

bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis). 
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Possuir tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça; 

Fácil manuseio e colocação; 

Confortável; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA); 

Clipe de material flexível sem memória; 

Elástico ajustável preso à presilhas; 

Informações sobre procedência e validade impressas na 

embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

03 50000 UN 140724 

AVENTAL TNT DESCARTÁVEL (14.0724): em TNT, 

gramatura mínima de 40, descartável, com abertura posterior, 

fechamento com tiras, tamanho único (porém com capacidade 

de vestir do P ao EG), confeccionado em (TNT), 100% 

polipropileno, costura resistente, abertura dorsal e tiras para 

ajustar ao corpo na altura da cintura, e no pescoço, manga 

longa, cor branca/azul.  

  

04 100000 UN 140220 

MÁSCARA DESC. CIRÚRGICA TNT TRIPLA 

(14.0220): para a proteção contra doenças de transmissão 

aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que 

possam atingir as vias respiratórias, com elásticos. 

• Não estéril; 

• Filtro BFE >95; 

• Fabricada em polipropileno; 

• Tripla camada com filtro; 

• cor branca; 

• Atóxica e hipoalêrgenica; 

• Sem látex; 

• Descartável e de uso único. 

  

05 10 PAR 290017 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 37 (29.0017): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

06 10 PAR 290018 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 38 (29.0018): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

07 10 PAR 290215 

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 39 (29.0215): 

Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos, 

lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionem 

contato com sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 
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higienização. 

- Cor: Branca  

08 10 PAR  

BOTA DE BORRACHA BRANCA n° 40 (): Utilizado para 

proteção dos pés em nos locais úmidos, lamacentos, 

encharcados, ambientes que proporcionem contato com 

sangue. 

- Material: PVC injetado 

- Cano Longo 

- Forro interno: Poliéster 

- Solado: Desenho anti-derrapante, de fácil limpeza / 

higienização. 

- Cor: Branca  

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

LOTE 7: FIO GUIA 

Seq. Qtde Desc Código Especificação 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 100 UN 140057 

FIO GUIA (14.0057): fio em metal flexível, revestido com 

PVC flexível, utilizado no auxílio da intubação em pacientes 

adultos. Embalagem unitária que contenha tipo de 

esterilização e prazo de validade. 

  

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE: 
 

 

 

Cláusula 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

 4.1. Os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO diretamente a DETENTORA, em 30 (trinta) dias 

corridos após cada entrega, pelo valor da nota fiscal eletrônica devidamente extraída pela 

DETENTORA, depois de processadas pela contabilidade.  

4.2. Todas as notas fiscais eletrônicas precisam ser atestadas para que a tesouraria possa efetuar os 

respectivos pagamentos.  

4.3. O MUNICÍPIO, através da tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às obrigações 

previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que disciplina a 
matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e encaminhadas suas 

cópias reprográficas a DETENTORA.  

4.4. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção 

monetária ou reajuste.  

  

Cláusula 5ª - DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

5.1. Esta Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, 

contados da data da sua celebração.  

  

Cláusula 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DA DETENTORA  

  

6.1. A DETENTORA se responsabiliza por quaisquer prejuízos que possa causar ao MUNICÍPIO em 
decorrência de erro ou omissão quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais, correndo às 
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suas expensas, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, o ressarcimento de tais prejuízos, nos termos 

do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.   

6.2. O MUNICÍPIO poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos produtos, 

reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, 

devendo a DETENTORA refazê-los às suas expensas.  

  

Cláusula 7ª - DAS PENALIDADES  

  

7.1. O atraso injustificado na execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo do 
disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações sujeitará a DETENTORA à multa 

de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:  

7.1.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global 

da Ata de Registro de Preços;  

7.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor 
global da Ata de Registro de Preços.  

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas 

a DETENTORA as seguintes penalidades:  

7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;  

7.2.2. Aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto no artigo 87 da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações.  

7.3. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa é regida pelo artigo 87, §s 2º e 
3º, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.  

7.4. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGPM/FGV/SP – Índice Geral de 

Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP, ou outro índice que vier a substituí-
lo a critério do MUNICÍPIO, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres do MUNICÍPIO, 

dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.  

  

Cláusula 8ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

8.1. Esta Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente pelo MUNICÍPIO, de pleno 
direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de 

ação, notificação ou interpelação judicial, sem que à DETENTORA, assista o direito a qualquer 

indenização, se esta:  

8.1.1. Falir, entrar em concordata, tiver a sua empresa dissolvida ou deixar de existir;  

8.1.2. Transferir, no todo ou em parte, as obrigações sem prévia autorização do MUNICÍPIO;  

8.1.3. Sem justa causa, suspender as entregas;  

8.1.4. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução da Ata de Registro de 

Preços.   

8.2. A DETENTORA reconhece os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão administrativa, de acordo 

com o disposto no artigo 80, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.  

  

Cláusula 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

  

9.1. As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, elementos econômicos  

______________________________________________,  

constante do orçamento-programa para o exercício econômico e financeiro de 2021. 
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Cláusula 10ª – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

  

10.1. Os preços registrados são irreajustáveis. 

  

Cláusula 11ª - DO SUPORTE LEGAL  

  

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais:  

11.1.1. Constituição Federal;  

11.1.2. Lei Orgânica Municipal;  

11.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações;  

11.1.4. Lei Federal Nº: 10.520/2002;  

11.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais 

de Direito.  

  

Cláusula 12ª - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇCOS  

  

12.1. A presente Ata de Registro de Preços será fiscalizada pela senhora Milene de Godoy Serrati, 

Farmacêutica, CRF/SP 24.552, a qual competirá acompanhar a sua aplicação, em conformidade com o 

previsto no edital e na proposta da DETENTORA.  

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução, o fiscal da Ata 

de Registro de Preços dará ciência ao MUNICÍPIO do sucedido, fazendo-o por escrito, bem como das 

providências exigidas da DETENTORA para sanar a falha ou defeito apontado.  

12.3. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, 

ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da DETENTORA, garantida a 

ampla defesa e o contraditório.  

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da DETENTORA 

por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí 

incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal 

definido pela Lei Civil.  

12.5. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto registrado, caso os 

mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da DETENTORA.  

  

Cláusula 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

  

13.1. Não será permitida a entrega sem que o MUNICÍPIO emita, previamente, a respectiva 
autorização.  

13.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, bem como outros 

dispositivos legais previstos na aludida Lei.  

13.3. Para os casos omissos nesta Ata de Registro de Preços prevalecerão as condições e exigências da 

respectiva licitação e demais disposições em vigor.  

13.4. A DETENTORA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos 

trabalhistas, previdenciários e fiscais advindos da legislação vigente, sendo que ao pessoal por ela 

designado para trabalhar na execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, não tem vínculo 
empregatício algum com o MUNICÍPIO.  
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13.5. A DETENTORA assume total responsabilidade pela execução integral desta Ata de Registro de 

Preços, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em 
sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte.  

13.6. As dúvidas surgidas na aplicação desta Ata de Registro de Preços, bem como os casos omissos 

serão solucionadas pelo MUNICÍPIO, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se 
fizerem necessários.  

13.7. Prevalecerá a presente Ata de Registro de Preços no caso de haver divergências entre ele e os 
documentos eventualmente anexados.  

13.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira/SP para solução em primeira instância, de quaisquer 

questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços não resolvidas administrativamente. 
13.9. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 

partes e as testemunhas.  

 

 
 

              Nelita Cristina Michel Franceschini  

                              Prefeita Municipal 

 

 

 
 
                                   Contratada 

Testemunhas: 

 

 
 

Antônio Carlos Pizzinatto 
RG: 14.419.464-8 

 

 
 

Matheus Tusikas Schutz 
RG: 43.944.671-5 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

  

EVENTUAL CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP;  

DETENTORA: ______________________;  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: __/2021; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 12/2021; PROCESSO: 54/2021;  

OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atendimento à população através da Atenção Básica (Unidades de 

Saúde), Avaliação Social e Pronto Socorro Municipal por um período de 12 (doze) meses corridos e consecutivos, conforme 

quadro abaixo com descrição e códigos dos produtos.  Itens fracassados do Pregão Eletrônico 05/2021. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________  

  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 

interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber.  

  

Iracemápolis/SP, ___ de _____ de 2021.  

  

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 23.191.971-2;  

Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;  

Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000;  E-mail 

institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;  

  

Assinatura: ____________________________________________________  

  

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo MUNICÍPIO:  

Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 23.191.971-2;  

Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205;  

Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000;  E-mail 

institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br;  

  

Assinatura: ____________________________________________________  

  

Pela DETENTORA:  

Nome: ______________________; Cargo: _______________________; Telefone _________________  

CPF: ____________________; RG: _________________; Data de Nascimento: __/___/___;  

Endereço residencial completo: ________________________________________________________________; E-mail 

institucional: ________________________; E-mail pessoal: ___________________________________;  

  

Assinatura: ______________________________________________________  

 


