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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 42/2022 
 

1. Consulta Pública de Preços: Aquisição de materiais de consumo para suprir a demanda das 
Unidades de Saúde Atenção Primária. 

 
2. Período para apresentação da proposta: de 13/04/2022 a 19/04/2022. 

 
3. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do nascimento, 30 – 
Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão – 
Departamento de Compras e Licitações) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa 
para o email veronica.miotto@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo: 

 
MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nome da Empresa: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Endereço: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

CNPJ Nº: Inscrição Estadual: 

Fone: Fax: 

 
 
 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta coleta de preços. 

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do 

Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

1.1 Aquisição de materiais de consumo para suprir a demanda das Unidades de Saúde Atenção Primária. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:  
2.1 A presente aquisição dos presentes itens visa atender à necessidade das Unidades de Saúde da Atenção 

Primária, considerando a utilização de insumos para a manutenção dos serviços. 

 

3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO:  

Os equipamentos a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades mínimas no escopo 

da planilha abaixo.  

 
ITE

M 

OBJETO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTDE. 

1 

Protetor Solar FPS 30 

com repelente UVA 1/3 

oil free  

Alta Proteção em embalagem plástica de 120 ml, com bico dosador, 

UVA superior a 1/3 de UVB; BPA free, isento deste filtro solar; oil 

free; ativo repelente – dietil toluamida (deet) loção cremosa com 

odor suave característico; ph 6,00 a 7,00 e densidade 0,999 a 1,090 

g/ml; dermatologicamente testado; não comedogênico. 

 

800 

2  

Repelente tópico para 

adultos e gestantes, 

hipoalérgico 

Produto repelente de uso tópico a base de 1-doetil-meta-toluamida 

(deet), frasco com 200 ml, em spray; devidamente registrado na 

Anvisa. 

1500 

3 
Caixas plásticas com tampa 

– 61 litros 

Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno 

Rigido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); 

Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Preta; Com 

Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel; 

30 

4 
Caixas plásticas com tampa 

– 61 litros 

Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno 

Rigido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); 

Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Com 

Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel; 

30 
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5 
Caixas plásticas com tampa 

– 61 litros 

Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno 

Rigido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); 

Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Azul; Com 

Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel; 

30 

6 Ambú adulto 

Reanimador Pulmonar manual com balão auto-inflável em 

SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada 

de Oxigênio; com máscara bojo transparente e coxim em 

SILICONE tamanho Adulto; Válvula unidirecional com 

acoplamento externo para máscara; válvula de escape (pop-off); 

Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão 

com conector; Maleta para Acondicionamento. Garantia de 1 ano e 

registro na Anvisa 

 

15 

7 Ambú pediátrico 

Reanimador Pulmonar manual com balão auto-inflável em 

SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada 

de Oxigênio; com máscara bojo transparente e coxim em 

SILICONE tamanho Infantil; Válvula unidirecional com 

acoplamento externo para máscara; válvula de escape (pop-off); 

Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão 

com conector; Maleta para Acondicionamento. Garantia de 1 ano e 

registro na Anvisa 

 

8 

8 
Cardioclip eletrodo para 

ECG 

Eletrodo Reutilizável adulto para exame de Eletrocardiograma; 

braçadeiras reutilizáveis modelo universal que adapta cabos de ecg 

com pino banana de 3mm e 4mm, garra neo pinch e botão de pressão. 

Modelo resistente e com flexibilidade para colocação nos membros - 

pernas e braços; em material: plástico e metal. Registro na Anvisa 

 

30 

9 Kit Inserção de D.I.U. 

Kit composto por:  

01 Espéculo vaginal modelo Kolplux, com parafuso previamente 

rosqueado; 01 Pinça Cheron em Poliestireno de 24,5 cm de 

comprimento; 01 Pinça Pozzi em resina de engenharia, ponta fina, 

com 26,5 cm de comprimento; 01 Histerômetro em Poliestireno, 

com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento; 

 01 Tesoura longa porta curva, em liga metálica, de 25 cm de 

comprimento; 01 Par de luvas de látex de procedimento estéril, 

tamanho médio; 10 Compressas de Gaze, 11 fios, com dimensões 

de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; 01 Campo para cobertura de mesa, 

SSMMS, 100% Polipropileno laminado em Polietileno, absorvente, 

impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de 

comprimento. 

Todos os componentes embrulhados no campo cirúrgico, no 

formato ''envelope'', de modo que permite a abertura na técnica 

asséptica, estéril em ETO. Embalagem em Bandeja rígida de papel 

grau cirúrgico e filme de plástico. Registro na Anvisa 

300 
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10 
Foco ginecológico com 

espelho. 

Foco de luz auxiliar com espelho para exames clínicos e 

ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal 

com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta 

resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. 

Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação 

e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 

110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). 

Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. 

Projetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 

60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano, com espelho. 

Registro na Anvisa 

 

10 

11 Bandeja 

Bandeja tamanho 30x20x4 (CxLxA), 1,7 litros, confeccionada em 

aço inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na 

Anvisa 20 

12 Suporte para braço 

Suporte de Braco; Em Aco Inox, Altura Regulavel, Dimensoes: 

Altura Minima 0,85cm e Maxima 1,25cm; Haste Telescopica Em 

Tubo de Aproximadamente 5/8 x 1,20mm, Coluna Receptora Em 

Tubos de Aprox. 7/8x1,20mm; Concha (apoio P/ o Braco) Em 

Chapa C/estofado Removivel Revestido C/material Lavavel, 

Ponteira de Borracha;  

13 

13 Espéculo Vaginal G 

Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço 

inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na 

Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a 

visualização de membrana vaginal e colo do útero. 

Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e 

coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do 

útero. Tamanho G 

 

10 

14 Espéculo Vaginal M 

Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço 

inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na 

Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a 

visualização de membrana vaginal e colo do útero. 

Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e 

coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do 

útero. Tamanho M 

 

20 

15 Espéculo vaginal P 

Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço 

inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na 

Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a 

visualização de membrana vaginal e colo do útero. 

Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e 

coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do 

útero. Tamanho P 

 

10 
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16 Kit citologia  

Kit citologia I (01 escova cervical + 01 espátula de Ayre em 

plástico), esterilizado por radiação ionizante (embalagem plástica). 

Caixa com 100 unidades. Registro na Anvisa. Escova cervical 

ginecológica descartável, estéril com ponta ativa produzida com 

micro cerdas em nylon 

 

30 

17 
Esfignomanômetro 

adulto 

Tipo Aneroide, capacidade de medida de 0 a 300 mm/hg, divisão de 

mostrador de 2 mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada 

em tecido antialérgico, sistema de válvula de ar com pera e 

manguito feitos de borracha sintética, com certificado do Inmetro e 

registro na Anvisa. 

45 

18 Histerômetro 

Confeccionado em aço inoxidável; esterilizável; com escala 

gravado no corpo do instrumental até 22cm; fecho para travamento. 

Registro na ANVISA 
20 

19 Lanterna clínica 

Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; 

Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação 

brilhante LED para melhor visualização; Medidas: 14cm de 

comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Registro na Anvisa. 
20 

20 
Luva plástica multiuso 

estéril 

Luva em polietileno de alta densidade, estéril, espessura de 18 

mícrons, embaladas individualmente reembaladas em pacotes com 

100 unidades. Armazenamento em temperatura de até 30º. Registro 

na Anvisa. 
2 

21 
Mesa auxiliar com 

rodízios 

Confeccionada em Aço Inox, com 4 rodízios, tampo e prateleira em 

chapa 40 x 60 cm, altura de 80 cm estrutura em tubos redondos. 

Registro na Anvisa. 12 

22 Otoscópio 

Lâmpada LED 3.5V com vida útil de 10.000 horas, cabo USB 

recarregável, transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, 

sem reflexos e sem aquecimento.  Cabeça em ABS e aço inox, 

altamente resistente à impactos e corrosões, lente giratória permite 

instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x. 

Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da 

membrana timpânica (pera opcional).  Espéculos disponíveis em 

diversos tamanhos e modelos. Registro na Anvisa. 

20 

23 Pinça Cheron 

Em aço inoxidável AISI 420, ulterina, 25 cm, de fino acabamento, 

resistente a desinfecção e esterilização, de acordo com a norma 

NBR 7153-1. Registro na Anvisa. 15 
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24 Pinça Kelly 

Em aço inixidável AISI 400, comprimento de 16 cm, de fino 

acabamento, resistente a desinfecção e esterilização, de acordo com 

a norma NBR 7153-1. Registro na Anvisa. 15 

25 Pinça Kocher 

Em aço inoxidável AISI 420, ulterina, para útero, comprimento de 

25 cm, de fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização, 

de acordo com a norma NBR 7153-1. Registro na Anvisa. 15 

26 Suporte para soro 

Suporte de soro com regulagem de altura e rodízio. Regulagem de 

altura com fixação de parafuso volante e quarto tipos de altura na 

haste com ganchos. Suporte de ferro com pintura eletrostática 

branca.  

Altura mínima 1,85 m e máxima 2,15 m. Registro na Anvisa 

15 

27 Tesoura Metzembaum 

Reta, comprimento de 18 cm, confeccionada em aço inoxidável, 

resistente a desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa. 
10 

28 Tesoura Bali-U Curva 

Instrumento cirúrgico articulado cortante, com 20 cm, produzido 

em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Registro 

na Anvisa. 15 

29 
Pinça Hartmann 

Instrumento cirúrgico para corpo estranho, com 20 cm, material 

confeccionado em aço inoxidável 420, resistente a desinfecção e 

esterilização. Registro na Anvisa. 15 

 

Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências:  

a) dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser de ''PRIMEIRA 

QUALIDADE”.  

b) caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados pela equipe de apoio 

quanto à qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome 

no mercado nacional, para este contrato ficará nomeada como fiscal o Sr. Antônio Carlos Ribeiro. 

c) Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço da Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar: 

Av. Tenente Marques, 3.780 – Portais (Polvilho) – CEP 07790-740 - Cajamar/SP 

d) O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertado e avaliará a conformidade das propostas com os 

requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma 

vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das propostas aceitas, devendo ser:  

e) obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referência quanto às especificações, sendo 

desclassificada a proposta que contemplar mais de uma alternativa de cotação, contiver preço condicionado 

a prazo de entrega dos produtos, descontos ou vantagens de qualquer natureza não previstos neste 

instrumento convocatório, inclusive preço ou vantagem baseada em propostas dos concorrentes ou que 

sejam considerados incompatíveis com a realidade de mercado. No preço proposto deverão estar inclusos 
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todas as despesas para seu fornecimento, como: transportes, carregadores, tributos etc. 

  

5 – PRAZO DE ENTREGA:  

5.1 Tendo a empresa vencedora 15 dias para a entrega.  

5.2 – A empresa vencedora deve apresentar documentação pertinente ao objeto, quando for o caso. 

Exemplo: para materiais regidos por normas de padronização, serão exigidos os Certificados emitidos pelos 

órgãos de controle e regulamentação. 

 

6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

 6.1 – O valor estimado de custo de cada item está de acordo com o valor médio de mercado.  

 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes que tiverem 

atendido às especificações do Termo de Referência. Dessas, será declarada vencedora a licitante que 

oferecer o menor valor por Item, observadas as seguintes condições:  

a) A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis, sob pena de desclassificação 

sumária da proposta; 

b) Considerar-se-ão preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos não são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são incompatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

10.1 - Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a entrega dos produtos adquiridos.  

 

11 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 11.1 - Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente; 

 11.1.1 – Realizar a entrega nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde. Em dias e horários de 

expediente comercial, devendo prever, se for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para 

descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pelo setor de compras e, após, 

aceite; 

11.1.2 – Fornecer os materiais em suas embalagens originais e adotar todas as medidas preventivas no 

sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade 

fornecida;  

11.2 – Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, 

decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de 

quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora; 

 11.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível, o penal relacionados aos 

materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

11.4 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;  

11.5 - Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem 

utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações 
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de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante;  

 

12 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

12.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens por servidor designado, nos termos 

do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo;  

12.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia após 

a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” ao recebimento dos bens;  

12.3 - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 
 


