PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
CNPJ 45.148.699/0001-70

Prefeitura Municipal de Onda Verde - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES/CUSTO ESTIMADO
Processo nº: 024/2017
Modalidade: Pregão Presencial Nº020/2017
Edital nº: 020/2017
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A
SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS NAS DEPENDENCIAS DA UMS, FARMACIA
BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE ONDA VERDE, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES.
DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP.
LOCALIZAÇÃO:
AV. ROMANO CALIL Nº 261 – CENTRO – ONDA VERDE - SP.
FONE: (17)3268-1170
ITEM
1
2

3

DESCRIÇÃO
Ácido Peracético 2%
Age (óleo de girassol) – óleo a base de AGE +
vitamina A e E. Apresentação do produto deve
obedecer a legislação atual vigente.
Álcool etílico 70% - 1000ml. Apresentar dados de
identificação do produto, procedência, data de
fabricação, prazo de validade, nº lote e registro
da anvisa.

4

Clorexidina 1%, solução aquosa 1000 ML.

5

Clorexidina 1%, solução degermante 1000 ML.

6

7

8
9
10

Álcool etílico 70% gel 1000 ml. Apresentar dados
de identificação do produto, procedência, data de
fabricação, validade e registro da Anvisa.
Água oxigenada 10 vol.1000 ml. Apresentar
dados de identificação do produto, procedência,
data de fabricação, prazo de validade, nº lote e
registro da Anvisa
Solução glicerinada 12 % 500 ml
Iodoformio, 1000ML. Embalagem individual c/
1000ml.
Vaselina liquida 1000 ml.

UND

QUANT.

1000 ml

14

UNIT
R$ 177,00

TOTAL
R$ 2.478,00

FRASCO
200 ML

50

R$ 17,10

R$ 855,00

40

R$ 80,97

R$ 3.238,80

20

R$ 21,19

R$ 423,80

20

R$ 27,00

R$ 540,00

FRASCO
1000 ML

50

R$ 12,18

R$ 609,00

FRASCO
1000 ML

20

R$ 7,00

R$ 140,00

FRASCO
500 ML

20

R$ 21,30

R$ 426,00

1000 ml

2

R$ 55,00

R$ 110,00

1000 ML

5

R$ 32,14

R$ 160,70

CAIXA C/12

FRASCO
1000 ML
FRASCO
1000 ML
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11

12

13

14

Indicador biológico para vapor do tipo autoauto
contido, com tempo de resposta de no máximo
03 (três horas leitura negativa),
negativa) por método de
fluorescência, indicado para o controle biológico
de ciclos de esterilização à vapor saturado em
esterilizadores equipados
dos com pré-vácuo,
pré
que
operem a 132 – 134 graus Celsius (centígrados)
ou para esterilizadores gravitacionais que
operem à 121 graus Celsius. Composto por um
tira de papel contendo uma população
microbiana mínima de 1000.000 (cem mil)
esporos secos e calibrados
calibr
de geobacillus
stearothermophillus (atcc 7953), com certificado
de qualidade assegurada, acondicionada
acond
em
uma ampola plástica,, contendo uma ampola de
vidro com caldo nutriente, fechada por uma
tampa marrom com aberturas laterais e protegida
por papel hidrofóbico. Prazo de validade de 2
anos. a empresa ganhadora deverá fornecer 01
incubadora mod. 290 para que possa fazer a
leitura de ampolas leitura final negativa 1 uma
hora e leitura final negativa 3 rês horas .a
empresa terá que dar todo o treinamento
necessário e garantia do equipamento.
Apresentar laudo de bsi.
Indicador químico interno, do tipo integrador, que
permite efetuar a monitorização das condições
de esterilização a vapor e de uma pílula química
sensível é temperatura e ao vapor,
acondicionada de uma embalagem composta em
uma das faces por papel/filme e na outra por
papelão alumínio laminado.
Detergente enzimático não iônico contendo 5
enzimas para limpeza de artigos médicos
hospitalares biodegradável ph neutro não
corrosivo para metais, de ação rápida, sem odor
e incolor. Diluição de no máximo 2 ml tanto para
limpeza manual como automatizada.possuir
documento que comprove estabilidade das
enzimas,emitido porr laboratório independente e
habilitado para este fim. obs: só será aceito o
laudo de estabilidade com queda de atividade
enzimática inferior a 20%. Os produtos devem
apresentar validade equivalente a pelo 2/3 do
prazo de validade total da data de entregas.
entrega
Seringa de 3 ml, hipodérmica de segurança,
estéril, descartável, de uso único pra uso geral
em procedimentos terapêuticos.seringa
confeccionada em polipropileno e constituída por
cilindro, êmbolo e graduação até 3 ml. O cilindro
é dividido em corpo com siliconização
si
interna,
bico tipo Luer-Lok,
Lok, flange e dispositivo de
segurança articulado pré acoplado ao corpo de
seringa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de
borracha. A escala de graduação é de 0,5 ml nos
traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.
Esterilizado a óxido de etileno.

UND

200

R$ 66,33

R$ 13.266,00

PACOTE
C/ 500
UND

3

R$ 655,00

R$ 1.965,00

FRASCO
DE
1000ML

12

R$ 40,83

R$ 489,96

UND

12000

R$ 0,88

R$ 10.560,00
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15

16

17

18

19
20
21

22

Seringa de 5 ml hipodérmica de segurança,
estéril, descartável, de uso único pra uso geral
em procedimentos terapêuticos.seringa
confeccionada em polipropileno e constituída por
cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro
é dividido em corpo com siliconização
sili
interna,
bico tipo luer-lok,
lok, flange e dispositivo de
segurança articulado pré acoplado ao corpo de
seringa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de
borracha. A escala de graduação
graduaçã é de 1ml nos
traços longos e de 0,2ml nos traços curtos.
Esterilizado a óxido de etileno.
Seringa de 10 ml hipodérmica de segurança,
estéril, descartável, de uso único pra uso geral
em procedimentos terapêuticos.seringa
confeccionada em polipropileno e constituída por
cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro
é dividido em corpo com siliconização
si
interna,
bico tipo luer-lok,
lok, flange e dispositivo de
segurança articulado pré acoplado ao corpo de
seringa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de
borracha. A escala de graduação é de 1ml nos
traços longos e de 0,2ml nos traços curtos.
Esterilizado a óxido de etileno.
Seringa Descartável 20 ML sem agulha –
Seringa hipodérmica de 20 ml sem agulha, com
bico luer slip ou luer lock isenta de látex,
embalada individualmente em material que
promova barreira bacteriana e abertura
asséptica, provida de dispositivo de proteção e
retração total da agulha para o interior do cilindro
após o uso,êmbolo destacável garantindo a não
reutilização da seringa, trava de segurança
impossibilitando o retorno da agulha, contendo
dados de identificação, procedência, tipo e data
de esterilização,
ão, validade, número de
lote.Apresentar registro do produto na Anvisa e
Boas Práticas de Fabricação.
Seringa descartável de 1 ml com agulha com
agulha 8x 0,30 mm-calibre
calibre 30g; hipodérmica
acoplada ;escala em gravação indelével de 0 à
100ui(escala de 2 em 2 unidades) agulha fixa e
integrada sem espaço morto com capacidade
para 100ui.
Grau cirúrgico 10 cm
Grau cirúrgico 15 cm
Grau cirúrgico 20 cm
Agulha 20 X 5,5 , Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito a seringa. Capa
Protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada. Embaladas
individualmente.

UND

12000

R$ 0,97

R$ 11.640,00

UND

9000

R$ 1,13

R$ 10.170,00

UND

5000

R$ 1,70

R$ 8.500,00

UND

20000

R$ 1,23

R$ 24.600,00

15

R$ 83,10

R$ 1.246,50

6

R$ 125,42

R$ 752,52

4

R$ 166,55

R$ 666,20

1500

R$ 0,14

R$ 210,00

ROLO 100
MTS
ROLO 100
MTS
ROLO 100
MTS

UND
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

Agulha 25 X 7- Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito
perfei a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada. Embaladas
individualmente.
Agulha 25 X 8-Composta
Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito
perfei a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada.. Embaladas
individualmente.
Agulha 30 X 7 - Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito
perfei a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada. Embaladas
E
individualmente.
Agulha 30 X 8 - Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito
perfei a seringa. Capa
protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada. Embaladas
Agulha 40 X 12 - Composta de cânula com bisel,
trifacetado e siliconizado, permitindo uma
introdução suave e atraumática. O Canhão
permite acoplamento perfeito a seringa.Capa
protetora em formato cilíndrico.
cilíndrico Cânula em aço
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos.
Atóxica e esterilizada. Embaladas
individualmente.
Lanceta descartável para punção digital.
Scalp para punção venosa, com borboleta e
agulha, estéril, descartável, Nº 21. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico, abertura em pétala. Apresentar
registro do produto na Anvisa.
Scalp para punção venosa, com borboleta e
agulha, estéril, descartável,
descartável Nº 23. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico, abertura em pétala. Apresentar
registro do produto na Anvisa
Scalp para punção venosa, com borboleta e
agulha, estéril, descartável, Nº 25. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico, abertura em pétala. Apresentar
registro do produto na Anvisa.

UND

3000

R$ 0,14

R$ 420,00

UND

3000

R$ 0,14

R$ 420,00

UND

6000

R$ 0,14

R$ 840,00

UND

5000

R$ 0,14

R$ 700,00

UND

24000

R$ 0,15

R$ 3.600,00

UND

18000

R$ 0,48

R$ 8.640,00

UND

800

R$ 0,63

R$ 504,00

UND

6000

R$ 0,63

R$ 3.780,00

UND

8000

R$ 0,63

R$ 5.040,00
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32

33

34

35

36

37

38

Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 14, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar registro do produto
na Anvisa.
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 16, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar registro do produto
na Anvisa.
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 18, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar
Apresenta registro do produto
na Anvisa.
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 20, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar registro do produto
na Anvisa.
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 22, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar
Apresenta registro do produto
na Anvisa.
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de
segurança, para acesso venoso periférico,
radiopaco, descartável, calibre G 24, filtro
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo
sanguíneo transparente cristal, com retração
total da agulha. Apresentar registro do produto
na ANVISA.
Cateter Nasal Tipo Óculos p /oxigênio, medida
única, esterilizado a raio gamma, embalado
individualmente em saco plástico. Apresentar
responsável técnico, tipo de esterilização, data
de validade, número de lote e registro da anvisa.

UND

50

R$ 3,71

R$ 185,50

UND

50

R$ 3,35

R$ 167,50

UND

50

R$ 3,16

R$ 158,00

UND

250

R$ 3,20

R$ 800,00

UND

300

R$ 3,20

R$ 960,00

UND

600

R$ 3,27

R$ 1.962,00

UND

80

R$ 2,20

R$ 176,00

R$ 121.400,48
– A(s) empresa(s) deverá(ão)
deverá
apresentar amostras que comprove a boa qualidade dos
seguintes produtos;
SCALP Nº 21, 23 E 25;
AGULHA 20x5,5, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8 e 40x12;
SERINGA 3ML, 5ML, 10ML e 20ML;
CATETER INTRAVENOSO Nº 14, 16, 18, 20, 22 e 24;
LANCETA DESCARTÁVEL
CARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL.
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LOCAL/DATA E HORARIO PARA CREDENCIAMENTO:
Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até o dia 23 de
Março de 2017, às 09:00
:00 no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – na Av. Romano
Calil, nº 261 - centro – Onda Verde/SP.
Verde/SP
VALOR ESTIMADO:
O valor estimado para aquisição do objeto deste pregão é de R$ 121.400,48
12
(Cento e
vinte e um mil quatrocentos reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS
MATERIAIS HOSPITALARES:
HOSPITALARES
O prazo do Pregão Presencial será de 12 (doze) meses, contado das assinaturas.
O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, a qual conterá a quantidade e
especificação do produto a ser fornecido.
Os medicamentos deverão ser entregues
entregues dentro do prazo estabelecido, e na sede da
Unidade Mista de Saúde, do município de Onda Verde-SP.
Verde
Todo medicamento deverá conter prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses,
contados do recebimento por servidor responsável designado pelo Fundo Municipal de
Saúde.
O medicamento que não possuir o prazo de validade de acordo com o item acima será
devolvido ao fornecedor, e este terá um prazo máximo de 02 (dois) dias para substituí-lo.
substituí
Os medicamentos deverão ser acompanhados das notas para conferência, que ocorrerá
no ato da entrega no local de recebimento, por funcionário habilitado e responsável.
responsável
O fornecedor sujeitar-se--á
á à fiscalização dos medicamentos no ato da entrega,
reservando-se
se à Prefeitura Municipal de Onda Verde o direito de não proceder ao
recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
No ato da entrega, caso os medicamentos sejam recusados, os mesmos serão
devolvidos, devendo haver reposição de acordo com o estabelecido pelo Fundo Municipal
de Saúde.
Correrão por conta
nta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria
aquisição dos medicamentos.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente á aquisição, será efetuado no prazo
prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento dos medicamentos por servidor do Fundo Municipal de Saúde, através de
emissão da nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
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O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome da
empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação reservado da
nota fiscal.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens em
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade
competitividade entre empresas do
ramo, mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator
preponderante certamente será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal
critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia,
econ
não
obstante seja ela uma expectativa que dependera diretamente do preço praticado no
mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja escolha recairá naquela que
cotar o menor preço.
DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão
pregão presencial, de acordo
com a Portaria nº. 6.589/2017 de 02 de janeiro de 2017.
ANTONIO ROBERTO PEREIRA – PREGOEIRO
NATALLIA REGINA DA SILVA CALDAS – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
TANIA CRISTINA LUIZ – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
ONDA VERDE, 07 de Março de 2017.

Antonio Roberto Pereira
Pregoeiro
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