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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICO, REAGENTES E DE PEÇAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

ENCERRAMENTO: 12h00 do dia 31 de julho de 2018.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h30 do dia 31 de julho de 2018.
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO: PRA-159/18
PREÂMBULO

A Universidade de Taubaté, através do Presidente da
Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais:
Faz saber que, devidamente autorizada pelo Senhor PróReitor de Administração, Prof. Dr. Jean Soldi Esteves, se acha aberta nesta
Universidade, na Avenida Nove de Julho, 246 - Centro, a Tomada de Preços nº
01/2018, cujas especificações e regras constam do respectivo edital, para aquisição
de material de laboratório, hospitalar, odontológico, reagentes e de peças para
equipo odontológico. A retirada do edital completo, anexo I e formulário padrão de
propostas, mediante o pagamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), poderá ser
feita no Serviço de Licitações e Compras da Universidade de Taubaté ou,
gratuitamente, através do site www.unitau.br até o dia 26 de julho de 2018.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
01 – DA LEGISLAÇÃO:
1.1 - O presente edital de Tomada de Preços subordina-se às disposições da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, bem como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.
1.2 - Critério de julgamento: menor preço total do item.
1.3 - A abertura será realizada em sessão pública, conforme a seguir indicado:
1.3.1. LOCAL: Pró-reitoria de Administração, SDerviço de Licitações,
localizado na Av. Nove de Julho, nº. 246, Centro, cidade de Taubaté, SP,
CEP 12020-200. Informações na Comissão Permanente de Licitações,
telefones (12) 3632-8362/3632-7559.
1.3.2. DATA: 31/07/2018
1.3.3. HORÁRIO: 14h30

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

02- DO OBJETO:
2.1 - O objeto do presente edital de tomada de preços consiste na “aquisição de
material de laboratório, hospitalar, odontológico, reagentes e de peças
para equipo odontológico”, conforme discriminado no ANEXO I e II.
2.2 - Os recursos orçamentários para execução do objeto em licitação serão
atendidos pela dotação orçamentária da Universidade de Taubaté no
orçamento do exercício financeiro do ano de 2018.
2.3 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Cota Principal, no
percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade total do
objeto para todos os interessados que atendam as exigências deste edital e
Cota Reservada, no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade total do objeto para participação exclusiva das ME’s, EPP’s e
MEI’s, que atendam as exigências deste edital, sem prejuízo de participação
na Cota Principal, em atendimento à Lei Complementar nº 123/06 e suas
alterações. A presente licitação será realizada com Cota Principal e Cota
Reservada, tendo em vista tratar-se de COMPRA DE BENS, cujo objeto é
divisível e, não haverá prejuízo à Administração Pública no tocante à
padronização.
03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES
3.1 - Para participação na licitação, as Empresas interessadas deverão:
3.1.1 - Retirar até o dia 26 de julho de 2018, um único exemplar do edital e
seus anexos junto ao Serviço de Licitações e Compras desta
Universidade na Av. Nove de Julho, 246, de segunda a sexta-feira, no
horário de expediente, das 08h30min às 11h30 e das 14h30min às
17h30min, devendo para tanto apresentar comprovante de pagamento
no valor de R$ 10,00 (dez reais) na hora da retirada do edital ou
através do site www.unitau.br, gratuitamente.
3.1.2 - Entregar, no mesmo local, Serviço de Licitações e Compras, até as
12h do dia 31 de julho de 2018, simultaneamente, dois envelopes
fechados, um deles com a designação – “ENVELOPE Nº 01 –
HABILITAÇÃO”, destinado aos documentos, em via única, para
habilitação da interessada e outro com a designação “ENVELOPE Nº
02 - PROPOSTA COMERCIAL”, que deverá conter a proposta de
preços conforme modelo constante no Edital.
3.1.2.1 - A proposta deverá estar assinada com indicação do nome e
cargo do responsável, acompanhada de carimbo da firma
onde conste a razão ou denominação social.
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3.1.2.2 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa as
seguintes referências:
Envelope nº 01

Envelope nº 02

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preço n° 01/18

Tomada de Preço n° 01/18

Razão social da empresa

Razão social da empresa

CNPJ

CNPJ

Telefone/e-mail

Telefone/e-mail

3.1.3 - Somente poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas
regularmente constituídas, cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, o que deverá ser demonstrado nos termos do subitem 4.1.2., sendo
vedada a participação de:
constituição.

3.1.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

3.1.3.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública ou punidas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
3.1.3.3. Empresas punidas com suspensão temporária para licitar
ou contratar com a Universidade de Taubaté, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93.
3.1.3.4. Para a Cota Reservada, poderão participar exclusivamente
Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais,
respeitada a compatibilidade de objeto social e o credenciamento.
3.1.3.5. Não havendo licitantes interessados na Cota Reservada
(ME, EPP ou MEI), esta será reaberta com ampla participação a todos os licitantes
presentes e devidamente credenciado.
3.1..4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
3.1.4.1. Estar em nome da licitante com o nº do CNPJ e o
endereço respectivo, conforme segue:
3.1.4.1.1. Se a licitante for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

3.1.4.1.2. Se a licitante for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial.
3.1.4.2. Estar vigentes na data da abertura, com o prazo de
validade estabelecido pelo órgão expedidor em seu corpo.
3.1.2.4.3. Ser apresentados em documentos originais ou extraídos
diretamente da Internet (original), caso admitido em Lei, ou por qualquer processo de
cópia autenticada, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os
originais para conferência e autenticação do membro da Comissão de Licitação.
04- DO ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
4.1 - O envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos a seguir
arrolados, no original ou em cópias autenticadas, ou cópia simples
acompanhada do original para autenticação pela autoridade competente, e
ainda, por publicações em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32
da Lei Federal nº 8.666/93.
4.1.1 - Comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.
4.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e alterações
posteriores, consolidado, devidamente registrado no órgão competente,
em se tratando de sociedade comercial; no caso de sociedade por
ações, acompanhada de documento de eleição de seus
administradores e, no caso de sociedade civil, acompanhada da
Inscrição do Ato Constitutivo e de prova da diretoria em exercício.
4.1.3 - Registro Comercial, no caso de empresa individual.
4.1.4 - Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, deverá ser apresentado decreto de autorização
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
4.1.5 – Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Licitante para
que as empresas ME e EPP possam fazer uso dos benefícios previstos
na Lei Complementar 123/06 e suas alterações, quanto à Cota
exclusiva, comprovando assim seu enquadramento.
4.1.6 Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida da
União, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
4.1.7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), por meio de Certificado de Regularidade, emitido
pela Caixa Econômica Federal.
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4.1.8 - Certidão Negativa relativa à Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), expedida pelo órgão fazendário estadual, ou
declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo (s)
representante (s) legal (is) da empresa, sob as penas da lei.
4.1.9 - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários - Imposto sobre
Serviços (ISSQN), expedida pelo órgão fazendário municipal, ou
declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo (s)
representante (s) legal (is) da empresa, sob as penas da lei.
4.1.10 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da
Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho de 2011.
4.1.11 - Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal/88, conforme inciso V do artigo 27 da Lei Federal
nº. 8.666/93, em papel timbrado do licitante de que não mantém em
seu quadro de empregados menores de 16 anos, nem menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
4.1.12 - Declaração, em papel timbrado do licitante, da aceitação integral e
irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem
como da observância dos regulamentos administrativos e normas
gerais ou especiais, com indicação do nome e cargo do declarante.
4.1.13 - Certidão negativa de falência, em se tratando de sociedade
comercial, ou certidão negativa de execução patrimonial, em se
tratando de sociedade civil, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica e, em se tratando de pessoa física, expedida no
domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias
anteriores à abertura desta sessão.
4.1.14 - Caso a licitante declarada vencedora seja uma Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, a mesma terá 05 (cinco) dias úteis,
prorrogados por igual período a critério da Administração Pública,
para regularizar pendências FISCAIS, caso esta apresente alguma
restrição, conforme o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações, ressaltando que
RESTRIÇÃO não há que se confundir com certidão com prazo de
validade vencido, situação válida somente para as certidões de
natureza fiscal.
.
4.1.15 - Para a Cota Reservada poderá participar exclusivamente
Microempresa,
Empresas
de
Pequeno
Porte
ou
Microempreendedores Individuais, respeitada a compatibilidade de
objeto social.
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4.1.16 - Não havendo licitantes interessados na Cota Reservada (ME,
EPP ou MEI), esta será julgada deserta e reaberta com ampla
participação a todos os licitantes presentes.
4.1.17 - Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se
beneficiar no disposto no subitem 4.1.16 não o fizer dentro do prazo
estipulado no mesmo subitem, será convocada a segunda licitante
melhor classificada para a verificação de suas condições
habilitatórias, e assim sucessivamente até que aconteça a habilitação
de uma das licitantes.
4.1.18 - Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, disponível no site do
Tribunal de Contas da União e Relação de Impedimentos de
Contratos/Licitação emitida no Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Observações quanto à habilitação:
a) Para facilitar o exame dos documentos, o licitante deverá apresentá-los na
ordem enunciada pelo edital e, se possível, com índice indicativo.
b) As cópias de documentos deverão ser, preferencialmente, em papel A4.
c) A falta de qualquer dos documentos listados no item 4 e seus subitens, e
ou a apresentação de documentos com prazo vencido, implicará a
inabilitação do licitante.
5- DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - O envelope nº 02 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta no modelo
constante no ANEXO II (Formulário Padrão de Proposta), sem alterações e
com todos os itens apresentados, que acompanha este edital, na língua
portuguesa, isento de cotas marginais, borrões, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devendo ser datado, carimbado, assinado ao seu final e rubricadas
as demais folhas, observado o que segue:
5.1.1 - A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias corridos, a partir do dia
31 de julho de 2018, prazo que será interrompido na hipótese de
interposição de recursos ou impugnações, até a sua decisão pela
Comissão Permanente de Licitações, voltando então a correr pelos dias
restantes, até se completar.
5.1.2 - O preço ofertado deverá ser unitário, expresso em moeda corrente
nacional, com no máximo duas casas após a vírgula.
5.1.3 - Deverão estar incluídos todos os tributos incidentes sobre os preços.
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5.1.4 - Os itens 52 a 60 serão para participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsão na Lei
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.
5.1.5 - Deverá ser apresentada documentação oficial do fabricante contendo
as especificações técnicas dos produtos ofertados para verificação pelo
responsável pela análise técnica no envelope de Proposta Comercial. Ou
amostra em sua embalagem original. No caso de apresentação de amostras,
as mesmas deverão ser entregues juntamente com o Envelope de Proposta
Comercial.
5.1.5.1 - Considera-se documentação oficial do fabricante:
a) catálogo, folder, certificado ou manual elaborado
pelo fabricante; e/ou
b) documento extraído de consulta realizada pela
internet na página oficial do fabricante. Neste caso, deverá ser
indicado o endereço eletrônico do fabricante com menção à página
onde consta a informação apresentada.
06- DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 - A Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura dos
envelopes nº 01 - habilitação logo após o horário fixado para os
recebimentos, em ato público, podendo comparecer os licitantes ou seus
representantes legais.
6.2 - Será inabilitado o licitante que não apresentar a documentação de acordo
com os termos deste edital, com a exceção citada anteriormente.
6.3 - Aos licitantes inabilitados serão devolvidos, contra recibo, os respectivos
envelopes nº 02 (Proposta comercial) devidamente lacrados, desde que não
haja interposição de recursos ou após a sua denegação.
6.4 - Não havendo interposição de recursos ou sua denegação, os envelopes
nº 02 (Proposta comercial) poderão ser abertos logo em seguida ao término
da fase de habilitação das empresas, ou em dia e horário a serem designados
pela Comissão Permanente de Licitações, após o julgamento de recursos, se
interpostos.
6.5 - Os envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Proposta comercial) abertos em
suas devidas fases terão sua documentação rubricada pela Comissão
Permanente de Licitações e por todos os participantes presentes, que delas, no
ato, tomarão pleno conhecimento.
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6.6 - As questões de ordem poderão ser levantadas durante a sessão e
dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que decidirá
sobre sua procedência no ato ou posteriormente.
6.7 - Em qualquer dos casos, a questão levantada deverá ser consignada em
ata, devendo o resultado do julgamento da mesma ser comunicado diretamente
aos interessados.
6.8 - Lavrar-se-á, em todas as fases, ata circunstanciada que mencionará todas
as questões apresentadas, as impugnações e reclamações havidas e seus
destinos, e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação,
e será assinada pelos membros da Comissão e pelos presentes à sessão.
07- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - A presente licitação, nos termos do artigo 3º da Lei federal 8.666/93,
destina-se a selecionar as propostas mais vantajosas para a administração.
Assim, aquelas que atenderem a todos os quesitos deste edital serão julgadas
pela Comissão Permanente de Licitações, obedecendo ao critério de menor
preço.
7.2 - Não será levada em conta qualquer cláusula de redução de preços ou
vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem baseado nas
ofertas dos demais licitantes.
7.3 - O critério de aceitabilidade dos preços será adotado em conformidade
com os preços correntes no mercado na data da licitação, com base em
pesquisa de preços constantes do processo, nos termos do artigo 43, inciso.
IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7.4 - Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas (empate), o
desempate será feito por sorteio, em ato contínuo, nos termos do artigo 45, § 2º
da Lei Federal nº 8666/93.
7.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
deste edital, ou as que se apresentarem manifestamente inexequíveis.
7.6 - A Comissão Julgadora poderá propor a anulação ou revogação da
presente licitação, rejeitar uma, várias ou todas as propostas, sem que caiba
aos licitantes indenização ou vantagens a qualquer título.
08- DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
8.1 - O objeto desta licitação será recebido pelo Centro Logístico, por meio de
uma pessoa ou comissão formada por servidores, conforme constante no
Anexo I – Termo de Referência.

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

8.2 - O prazo de entrega será conforme Anexo I – Termo de Referência.
8.3 - O pagamento será efetuado conforme Anexo I – Termo de Referência.
09- DAS DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
9.1 - Os pedidos de informações ou esclarecimentos de dúvidas técnicas sobre os
documentos da licitação só serão atendidos mediante solicitação por escrito,
formulada através de carta ou e-mail (questionamentos@unitau.br), e
recebida pelo Serviço de Licitações e Compras da Universidade de Taubaté,
até às 14:30 horas do dia 27 de julho de 2018.
9.2 - A licitadora responderá às questões consideradas pertinentes, através do site
www.unitau.br, a todos os interessados, apresentando a pergunta formulada e
sua resposta, até às 14:30 horas do dia 30 de julho de 2018. As
informações da licitadora serão numeradas sequencialmente e serão
considerados aditamentos ao edital, sendo juntadas ao processo da licitação.
9.3 - Não será levada em consideração pela licitadora, tanto nas fases de
habilitação e de classificação como na fase posterior à adjudicação do
objeto, qualquer consulta, pleito ou reclamação que não tenha sido
formulada por escrito na forma do subitem 9.1. Em hipótese alguma serão
aceitos entendimentos verbais entre as partes.
10- DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar esta Tomada de Preços,
mediante solicitação por escrito, formulada através de carta ou e-mail
(questionamentos@unitau.br) e encaminhados ao Serviço de Licitações e
Compras da Universidade de Taubaté.
10.2 - Caberá aos membros da Comissão Permanente de Licitações decidirem
sobre a impugnação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da
data marcada para a Sessão, através de publicação no site da Universidade
de Taubaté. As informações da licitadora serão numeradas sequencialmente
e serão considerados aditamentos ao edital, sendo juntadas ao processo de
licitação.
10.3 - Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a
realização do certame, dando conhecimento aos interessados que retiraram o
edital no prazo.
10.4 - Os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Permanente de
Licitações deverão ser dirigidos ao Senhor Pró-Reitor de Administração,
dentro do prazo legal, e protocolados no endereço indicado no preâmbulo
deste edital, no Serviço de Licitações e Compras.
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10.5 - Os recursos terão efeito suspensivo, ou seja, o prazo de validade das
propostas será interrompido até que haja uma decisão e só então voltará a
ser contado.
10.6 - Os recursos serão analisados previamente pelo Pró-reitor de Administração
que poderá reconsiderar a decisão adotada pela Comissão Permanente de
Licitações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; ou, nesse mesmo prazo, fazê-los
subir, devidamente instruído, para análise da Douta Procuradoria Jurídica e
decisão do Magnífico Reitor, também em 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do recurso.
10.7 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.8 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade competente fará a adjudicação do(s) objeto(s) da licitação à(s)
licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento.
10.9 - A contratante poderá ampliar ou reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento)
o objeto licitado e a contratada se obriga a aceitar uma ou outra hipótese, nas
mesmas condições pactuadas.
11 - DAS PENALIDADES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, erro de execução, execução
imperfeita, mora, ou ainda comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude
fiscal ou constatar-se a não veracidade de informações prestadas a
Administração, poderá a ADMINISTRAÇÃO aplicar à EMPRESA, garantida a
prévia e ampla defesa, as sanções administrativas previstas neste Edital, sem
prejuízo das sanções definidas pela Lei Federal nº 8.666/93, e as penalidades
conforme segue:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento), sobre o valor total avençado, por
dia, pelo não cumprimento dos prazos de entrega, admitindo-se o máximo de
05 (cinco) dias, após o que poderá ser reconhecida a inexecução do ajuste;
b) advertência por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos ao objeto avençado, sendo exigida pronta
reparação da falta cometida e comunicação formal das providências tomadas;
c) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total avençado, por reincidência
de duas advertências;
d) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total avençado, por infração a
qualquer condição do Edital e, aplicada em dobro, em caso de reincidência;

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

e) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total avençado, por
inexecução total deste juste, independentemente das demais sanções
cabíveis;
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos, por inexecução
total deste ou parcial ajuste, neste último caso quando a falta acarretar
significativo prejuízo ao objeto avençado;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção,
depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção, aplicada com base no inciso III do artigo 87
da Lei Federal nº 8.666/93, por inexecução total do ajuste ou por apresentar
informação e/ou documentos falsos.
11.2 - As multas deverão ser recolhidas por meio de boleto bancário ou deposito
bancário junto à Pró-reitoria de Economia e Finanças, no prazo de até 05
(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do setor responsável.
11.3 - Se o valor da multa aplicada não for pago será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente, quando
for o caso, conforme §§ 2º e 3º, do Art. 86, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - Para as penalidades previstas, será garantido o direito ao contraditório e à
ampla defesa, que será dirigida para análise da Douta Procuradoria Jurídica.
11.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas em autos próprios, e no
caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada, por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais
11.6 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - A apresentação dos envelopes 01 e 02 implicará na plena aceitação, por
parte da empresa, de todas as cláusulas contidas neste edital, não
cabendo posteriormente qualquer recusa ou inobservância nos termos do
parágrafo 2º, artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.2 - Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração,
poderá representar mais de uma empresa nesta Licitação.
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12.3 - Uma vez iniciada a reunião de trabalho não serão admitidas quaisquer
retificações ou modificações nas propostas, nem permitida a participação
de proponentes retardatários.
12.4 - Caso não haja expediente na Universidade de Taubaté nas datas
estabelecidas neste edital, o respectivo ato ficará automaticamente
transferido para o primeiro dia útil subsequente, obedecidos horário e local
indicados.
12.5 - A ciência da habilitação, bem como da classificação, adjudicação e
homologação e outros atos inerentes a presente licitação será dada aos
licitantes pelo Serviço de Licitações e Compras, no endereço constante do
preâmbulo deste edital, no site www.unitau.br e via Imprensa Oficial.
12.6 - Os envelopes 02 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados ficarão à
disposição de seus representantes, no Serviço de Licitações e Compras,
pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da abertura dos
envelopes
nº 01 (habilitação) ou, ainda, caso haja a apresentação de
recursos, a contar da data da comunicação de sua denegação.
12.7 - Outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de
Licitações, na Avenida Nove de Julho, 246 – Centro - Taubaté, pelos
telefones (12) 3632-8362, 3632-7559 ou e-mail: questionamentos@unitau.br
Taubaté, 11 de julho de 2018.

Márcia Regina Rosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
Especificações
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

Litro

14

01

Álcool etílico absoluto

02

Antissoro monoclonal anti-A

Frasco

05

03

Antissoro monoclonal anti-B

Frasco

05

Frasco

05

Frasco

05

04
05

Antissoro

monoclonal

anti-antisoro

monoclonal anti-D
Antissoro

monoclonal

anti-AB

para

tipagem sanguinea ABO

06

Azida sódica p.a.

Frasco

01

07

Fosfato de potássio monobásico anidro.

Frasco

01

Kit

01

Kit c/ 375 testes

05

Litro

02

Frasco c/10mL

02

Grama

1000

Frasco c/ 500g

01

litro

01

peça

10

kit

05

kit

05

08

Turbidimetria, kit para determinação
quantitativa de Iga
Kit RPR (rapid plasma reagin) para

09

determinação de anticorpos reaginas
em soro O

10

Peróxido de hidrogênio p.a.

11

Potencializador polietilenoglicol

12

Sulfato de amônio

13

Sulfato de magnésio pa.

14

Tween 80

15

Estante para 12 tubos de arame em
PVC de 13mm
Aslo kit de detecção em Látex; kit para
de detecção de estreptolisina O, em

16

Látex,

contendo:

controle

positivo;

controle negativo; lâmina de fundo
escuro e bastões para homogenização,
com 60 determinações.

17

Fator reumatóide – kit de detecção em
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Látex; de fator reumatóide, em látex
contendo: controle positivo, controle
negativo:

lâmina;

lâmina

de

fundo

escuro e bastões para homogenização
com 60 determinações.
PCR – Kit de detecção (látex); Kit para
detecção em látex de proteína C reativa
18

em soro e plasma. Contendo: soro

kit

05

kit

05

Rolo c/ 38,10 m

03

peça

100

Pacote c/ 1000

01

Pacote c/ 100

08

peça

80

Pacote c/ 100 pç

04

Pacote c/ 500

02

positivo, soro negativo, lâmina de fundo
preto e bastões para homogenização.
VDRL

(veneral

laboratory)
19

Kit

cardiolopina

disease
para

em

research

detecção

soro

e

da

plasma,

contendo: soro positivo, soro negativo,
para 250 testes.
20
21
22
23
24
25

Parafilm M com 10,2 cm de largura
Placa descartável, estéril, para Elisa
com 96 poços, fundo redondo.
Ponteira

sem

filtro

padrão

Gilson

capacidade 200 mIcrolitros
Abaixador de língua em madeira
Coletor de material perfuro cortante 13
L
Coletor estéril de urina 80ML
Papel Crepado para empacotamento de
materiais a serem esterilizados em

26

autoclave;à vapor, óxido de etileno ou
por radiação gama confeccionado em
100% celulose. Gramatura 60G/M2.
Tamanho 60 X 60 cm

27

Brain Heart Infusion Àgar

Frasco c/ 500g

02

28

Ácido pipemídico 20

Frasco c/ 50g

02

29

Vermelho de fenol P.A.

Grama

25

30

Algodão hidrófilo; (pacote c/ 500g)

Pacote c/ 500g

04

31

Cepilho pequeno para tubo de ensaio;

Peça

02
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medindo

aproximada

18cm

de

comprimento por 2cm de diâmetro.
32

Papel indicador de pH 0-14: Universal

33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Caixa c/ 100

03

Seringa de insulina descartável com
agulha 1cc 13X45.

Caixa c/ 100 un

03

Agulha hipodérmica medida: 25 X 7
com sistema de segurança (a acessório
adaptável ao canhão da agulha)
Soro fisiológico 500mL
Tiras reagentes para detecção de
glicemia capilar, compatíveis com
glicosimetro Roche, modelo Active 2
Seringa de insulina 0,33cc, agulha
6mm.

Caixa c/ 100 pç

03

frasco
Caixa c/ 50

10
04

Caixa c/ 100 peça

03

Caixa c/24

03

Caixa c/ 25

04

Caixa c/ 100

02

Caixa c/100
Pacote c/ 100

03
02

Frasco c/ 300g
Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

02
02
03
05
05
10

Peça

30

Peça

02

Caixa c/ 100pç

02

Pacote c/ 100
Pacote c/ 100
Peça

01
01
20

Fio de sutura agulhado de nylon
monofilamento 3-0 esterilizado com
cobalto 60. Agulha em aço inoxidável.
Tiras de Lactato – tiras reagente para
determinação do lactato sanguíneo.
Acompanha 01tira código compatível
com aparelho Accusport.
Auto
lancetas
esterilizadas
por
radiação, com penetração consistente,
automática (acionamento por contato),
espessura ultrafina para punção indolor,
descarte seguro, com diâmetro de 0,36
milímetros.
Agulha descartável 13 X 4.5
Saco plástico branco para lixo
infectante capacidade mínima: 100 litro
Gel para eletrocardiograma
Becker de vidro graduado de 2000mL
Balão de fundo chato com cano curto,
Balão de fundo chato com cano curto,
Cepilho pequeno para tubo de ensaio
Cepilho pequeno para cepilho pequeno
para lavagem de tubo de ensaio
Filtro de seringa com membrana filtrante
0,22 micra esterilizado por raio gama,
embalado individualmente, com 13mm
Garrafa para hemocultura, com 50mL
de meio com tolerância de 10% a menor
Membrana GS em Ester de celulose,
0,22 micra de poro, 25mm de diâmetro,
branca, lisa.
Papel filtro 12,5cm diâmetro
Papel filtro 24cm de diâmetro
Pipeta graduada – 05mL
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55
56
57
58
59
60

Pipeta graduada de 10mL
Pipeta graduada de 1mL
Pipetador de roldana 02mL - AZUL
Pipetador de roldana 10mL - VERDE
Pipetador
de
roldana
25mL
VERMELHO
Placa de rodac estéril material de
laboratório processado com radiação
gama (tamanho 60X10mm).

Peça
Peça
Peça
Peça
Peça

30
100
05
05
04

Pacote c/ 10 pç

10

TERMO DE REFERÊNCIA
ITENS 01 AO 60
Instituto Básico de Biociências
Termo de Referência
Aquisição de Material de Consumo
(01) Objeto
Aquisição de materiais de laboratório
(02) Motivação
Para utilização nas aulas práticas dos cursos de Biociências
(03) Prazo, local e condições de entrega ou execução
Prazo de entrega: em até 15 dias após o recebimento da Ordem de Compras e Nota de
Empenho.
Local de entrega: O item deverá ser entregue no Centro Logístico da Universidade de
Taubaté, localizado na:
Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 170 – Centro – Taubaté – CEP.: 12020-330-Centro
Logístico – ao Lado da Reitoria – esquina com Rua Quatro de Março.
Horário de entrega: 8h30min. Às 11h30min. E das 14 horas às 17h30min.
IMPORTANTE: Favor ligar para agendar a entrega no telefone: 3621-9288 e 3632-1939 –
Almoxarifado Central.
(04) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail
Domingas Barbosa
Telefone: 3629-7909
E-mail: domingasbarbosa@gmail.com
(05) Condições e prazos de pagamento
Em até 21 (vinte e um) dia após a entrega e ateste da Nota Fiscal pelo responsável.
(06) Critério de avaliação das propostas
Menor preço total do item.

Domingas Barbosa
Supervisora dos Laboratórios do IBB
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ITEM

61

DESCRIÇÃO
Válvula de água e ar da seringa tríplice-

UNIDADE

QUANTIDADE

KIT

50

M

350

M

250

M

200

M

200

PÇ

50

PÇ

50

M

300

PÇ

10

M

100

PÇ

50

Dabi

PÇ

50

Oring para o bico da seringa tríplice,

PÇ

50

modelo antigo. kit composto de duas
válvulas - verde e azul, modelo Dabi
Atlante.
Mangueira odontológica dupla desigual

62

em PU utilizada para seringa tríplice na
cor cinza.
Mangueira

63

odontológica

tripla

PU

utilizada para alta e baixa rotação na
cor cinza.

64
65
66
67
68

Mangueira

PU

para

sugador

odontológico 10,2 x 7,0mm.
Mangueira em PU dupla para pedal
odontológico na cor cinza.
Terminal Borden duplo para mangueira
do micro motor,
Terminal Borden triplo com torneira
para alta rotação.
Mangueira odontológica corrugada 1/2”
na cor cinza
Pedal

69

em

pneumático

agressivo

com

mangueira compatível com o equipo
Dabi Atlante.
Mangueira espaguete PU 3,0mm x

70

1,6mm para seringa tríplice Kavo na
cor cristal.
Orings para reparo do registro da alta

71

rotação,

modelo

Dabi

Atlante,

contendo: um anel oring maior e um
anel oring menor.
Oring para manutenção da válvula de

72

comando

de

água,

modelo

Atlante.
73
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modelo Dabi Atlante.
Orings para reparo das válvulas da
seringa tríplice, modelo Dabi Atlante,
74

contendo: um anel oring para o êmbolo
do botão da seringa, um anel oring

PÇ

50

PÇ

100

menor para o botão da seringa e um
anel oring 2002
Válvula direcional 3 vias (uma entrada
75

e

duas

saídas)

para

equipo

odontológico.

TERMO DE REFERÊNCIA
ITENS 61 AO 75
Departamento de Odontologia /Clínicas Odontológicas
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos odontológicos
(01) Objeto
Aquisição de peças para manutenção do equipo Flex Cart S Dabi Atlante, modelo antigo.
(02) Motivação
As peças de reposição são necessárias para as manutenções que ocorrem, diariamente, nas
Clínicas Odontológicas e nos Laboratórios, as quais são realizadas pelos Técnicos em
Manutenção de Equipamentos Odontológicos do Departamento de Odontologia.
(03) Especificações técnicas
As peças a serem adquiridas são:
1. 50 kits de válvula de água e ar da seringa tríplice-modelo antigo. Composto por duas válvulas
verde e azul, modelo Dabi Atlante
2. 350m de mangueira odontológica dupla desigual em PU utilizada para seringa tríplice, cor cinza
3. 250m de mangueira odontológica tripla PU, utilizada para alta e baixa rotação, cor cinza
4. 200m de mangueira em PU para sugador odontológico 10,2 X 7,0mm
5. 200m de mangueira em PU dupla para pedal odontológico cor cinza
6. 50 terminais borden duplo para mangueira do micro motor
7. 50 terminais borden triplo com torneira para alta rotação
8. 300m de mangueira corrugada ½” cor cinza
9. 10 pedais pneumáticos progressivos com mangueira- compatíveis com o equipo Dabi Atlante.
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10. 100m de mangueira espaguete PU 3,0 x1,6mm para seringa tríplice Kavo, cor cristal
11. 50 orings para reparo do registro da alta rotação- modelo Dabi Atlante, contendo um anel oring
maior e um anel oring menor
12. 50 orings para manutenção da válvula de comando de água, modelo Dabi Atlante
13. 50 orings para o bico da seringa tríplice- modelo Dabi Atlante
14. 50 orings para reparo das válvulas da seringa tríplice- modelo Dabi Atlante, contendo: um anel
oring para o embolo do botão da seringa, um anel oring menor para o botão da seringa e um
anel oring 2002
15. 100 válvulas direcionais 3 vias ( uma entrada e duas saídas) para equipo odontológico
(04) Prazo, local e condições de entrega ou execução
A empresa deverá entregar as peças em até 20 dias, contados do recebimento da Ordem de
Compras e Nota de Empenho. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da
UNITAU, localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 170 – Centro –Taubaté/SP. CEP:
12020-270. Agendar a entrega nos telefones 3632-1939/ 3621-9288
(05) Prazo e condições de garantia
Garantia mínima de 3 meses
(06) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail
Os responsáveis pelo recebimento serão os técnicos do Departamento de Odontologia,
Roberto Antonio Custódio Monteiro Pacheco ou Lamarildo Vendramini. Telefones: 3625-4148,
e-mail: aline.moura@unitau.br
(07) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado em até 21 (vinte e um) dias, após o ateste da Nota Fiscal pelo
responsável, após entrega de todos os itens.
(08) Critério de avaliação das propostas
O critério de avaliação das propostas será o de menor preço total do item

Profa.Dra. Ana Paula Lima G. Damasceno
Diretora do Departamento de Odontologia
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

76

Acrílico auto polimerizável cor 66

frasco com 78g

10

77

Adesivo universal para silicone – azul

vidro com 10 ml

05

78

Alveosan

vidro com 10g

01

Anestésico mepivacaína a 2% com
79

vaso- em tubetes de vidro - validade
mínima de 01 ano
Anestésico mepivacaína a 3% sem

80

vaso-em tubetes de vidro - validade
mínima de 01 ano

81
82

Anestésico

prilocaina

3%

com

felipressina. com octapressin
Armação

para

14

caixa com 50
tubetes)
caixa com 50
tubetes
caixa com 50
tubetes

radiografias

pacote contendo

periapicais

25 peças

83

Cariostatic

Vidro com 10ml

84

Cera sete

85

Cera utilidade

caixa com 18
lâminas
caixa com 5
lâminas

130

10

10
23
04
20
25

Cimento cirúrgico composto de: pó,
acetato de zinco, ácido tânico, breu,
86

óxido de zinco, celulose - 50g; líquido:
eugenol,

óleo

de

oliva,

kit

01

conjunto

05

kit

05

frasco com 2 litros

72

frasco com 10 ml

70

corante

vermelho dc red 17 - 20ml.
Cimento

resinoso

autopolimerizável
87

multi-uso,-foto
(dual),

e

radiopaco

com flúor, composto de : 1 seringa
base de 2,5g;1 seringa com catalizador
2,5g;1 bula, cor universal

88
89
90

Cimento de fosfato de zinco-pó+líquido
Enxaguatório bucal com flúor sem
álcool
Solução
bacteriana

evidenciadora

de

placa
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91

Eugenol

92

Filme radiográfico periapical adulto

93

Filme radiográfico periapical infantil

94

Flúor gel acidulado

95

Formocresol

96

vidro com 20 ml
filmes
caixa com 100
filmes

Solução de Milton (hipoclorito de sódio
à 1%). Uso odontológico.
Ionômero

97

caixa com 150

de

vidro

-

R-

02
50
03

frasco com 200 ml

08

vidro com 10ml

02

frasco com 1 litro

30

conjunto

100

caixa com 280

05

pacote com 1kg

13

caixa

01

kit

03

pacote com 500g

02

caixa com 100

05

conjunto

10

para

restauração dentária, composto de: 1
vidro com 8 ml; 1 frasco com 10g; 1 pá
dosadora

98

Papel de articulação

99

Pedra pomes
Selante

fotopolimerizável

matizado

composto de : 5 seringas selantes com
100

2g,1 seringa de condicionador gel de
3ml,

20

pontas

aplicadoras

descartáveis.
Verniz fluoretado contendo: 01 frasco
101

de verniz com 10ml e 01frasco com
solvente 10ml

102

Vaselina sólida

103

Agulha dental descartável curta

104

Hidróxido de cálcio hidro c-conjunto
pasta base e catalizadora.

105

Hidróxido de cálcio P.A

frasco com 10g

01

106

Detergente enzimático

litro

32

caixa com 100

02

Integrador químico a vapor-- permite
efetuar a monitorização das condições
107

da esterilização a vapor no interior das
embalagens. Consiste em uma mecha
de papel e de uma pílula química
sensível à temperatura e ao vapor.
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Embalagem composta em uma das
faces por papel/filme e na outra por
papel/filme/alumínio laminado. Durante
a esterilização a vapor, a pílula química
funde e migra como um líquido de
coloração escura através da mecha de
papel. a migração é visível através da
janela identificada por accept ou pela
outra janela identificada por reject, a
extensão da migração depende do
vapor, tempo, temperatura.
108

Líquido revelador para radiografias

frasco com 475ml

230

109

Líquido fixador para radiografias

frasco com 475ml

270

110

Gesso pedra tipo III

pacote com 1 kg

300

111

Gesso comum tipo II

pacote com 1 kg

100

frasco com 440g

05

112

Resina acrílica auto polimerizável –
incolor

113

Resina acrílica auto polimerizável

frasco com 250ml

10

114

Cel lac para isolamento de gesso

vidro com 500ml

04

galão c/ 5 litros

08

galão c/ 5 litros

08

frasco com 5ml

02

pacote com 1kg

10

conjunto

04

Kit

20

115
116
117
118

Solução reveladora concentrada para
revelação manual.
Solução fixadora

concentrada para

revelação manual.
Agente de união silano hidrolizado
Branco de espanha - carbonato de
cálcio-extra leve
Ionômero de vidro - F- para forramento

119

de cavidades, conjunto composto por
10g de pó + 13ml líquido.
Kit

cirúrgico

estéril

contendo

os

seguintes itens e medidas mínimos
120

necessários: 02 aventais de manga
longa,

punho

elástico

30g/m²;

02

toucas sanfonadas, cor branca; 02
gorro de laço 30g/m²; 02 toalhas de
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mão em viscose; 03 máscaras triplas
com

elástico,

brancas;

04 pró-pé,

sapatilhas 20g/m², cor branca; 02
campos cirúrgicos de mesa 0,70 x
0,90m (30g/m²); 01 campo cirúrgico
1,40x 0,90m (Ø 11cm); 02 protetores
de sugador e mangueira 1,20x 0,08m
(30g/m²); 02 protetores de alça branco
com adesivo autocolante (30g/m²)

TERMO DE REFERÊNCIA
ITENS 76 AO 120
Departamento de Odontologia /Clínicas Odontológicas
TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de materiais odontológicos
(01) Objeto
Aquisição de materiais odontológicos
(02) Motivação
A aquisição de materiais odontológicos é extremamente importante e necessária para a
realização das aulas práticas que ocorrem nas Clínicas Odontológicas. Sem os materiais, os
atendimentos clínicos são paralisados.
(03) Especificações técnicas
Os materiais a serem adquiridos são:
Quantidade
10
05
01
130
10
10
23
04
20
25

Especificações
Acrílico auto polimerizável cor 66 (frasco com 78g)
Adesivo universal para silicone – azul (vidro com 10 ml)
Alveosan (vidro com 10g)
Anestésico mepivacaína a 2% com vaso- em tubetes de vidro (validade
mínima de 01 ano – caixa com 50 tubetes)
Anestésico mepivacaína a 3% sem vaso-em tubetes de vidro (validade
mínima de 01 ano – caixa com 50 tubetes)
Anestésico prilocaina 3% com felipressina.-com octapressin ( caixa com
50 tubetes)
Armação para 14 radiografias periapicais- (pacote contendo 25 peças)
Vidro de cariostatic com 10ml
Cera sete- (caixa com 18 lâminas)
Cera utilidade- (caixa com 5 lâminas)
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01
05
05
72
70
02
50
03
08
02
30
04
100
20

05
13
01
03
02
05
10
01
32
02

230
270

Kit de cimento cirúrgico composto de: pó, acetato de zinco, ácido tânico,
breu, óxido de zinco, celulose - 50g; líquido: eugenol, óleo de oliva,
corante vermelho dc red 17 - 20ml. (kit)
Cimento resinoso multi-uso,-foto e autopolimerizável (dual), radiopaco
com flúor, composto de : 1 seringa base de 2,5g;1 seringa com
catalizador 2,5g;1 bula, cor universal (conjunto)
Cimento de fosfato de zinco-pó+líquido (kit)
Enxaguatório bucal com flúor sem álcool (frasco com 2 litros)
Solução evidenciadora de placa bacteriana (frasco com 10 ml)
Eugenol (vidro com 20 ml)
Filme radiográfico periapical adulto (caixa com 150 filmes)
Filme radiográfico periapical infantil (caixa com 100 filmes)
Flúor gel acidulado (frasco com 200 ml)
Formocresol (vidro com 10ml)
Solução de Milton (hipoclorito de sódio à 1%). Uso odontológico. (frasco
com 1 litro)
Ionômero de vidro - F- para forramento de cavidades, conjunto composto
por 10g de pó + 13ml líquido. (conjunto)
Ionômero de vidro - R- para restauração dentária, composto de: 1 vidro
com 8 ml; 1 frasco com 10g; 1 pá dosadora (conjunto)
Kit cirúrgico estéril -contendo os seguintes itens e medidas mínimos
necessários: 02 aventais de manga longa, punho elástico 30g/m²; 02
toucas sanfonadas, cor branca; 02 gorro de laço 30g/m²; 02 toalhas de
mão em viscose; 03 máscaras triplas com elástico, brancas; 04 pró-pé,
sapatilhas 20g/m², cor branca; 02 campos cirúrgicos de mesa 0,70 x
0,90m (30g/m²); 01 campo cirúrgico 1,40x 0,90m (Ø 11cm); 02 protetores
de sugador e mangueira 1,20x 0,08m (30g/m²); 02 protetores de alça
branco com adesivo autocolante (30g/m²)
Papel de articulação (caixa com 280)
Pedra pomes (pacote com 1kg)
Selante fotopolimerizável-matizado composto de : 5 seringas selantes
com 2g,1 seringa de condicionador gel de 3ml, 20 pontas aplicadoras
descartáveis. (caixa)
Verniz fluoretado contendo: 01 frasco de verniz com 10ml e 01frasco
com solvente 10ml (kit)
Vaselina sólida (pacote com 500g)
Agulha dental descartável curta (caixa com 100)
Hidróxido de cálcio hidro c-conjunto pasta base e catalizadora. (conjunto)
Hidróxido de cálcio P.A (frasco com 10g)
Detergente enzimático (litro)
Integrador químico a vapor-- permite efetuar a monitorização das
condições da esterilização a vapor no interior das embalagens. Consiste
em uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura
e ao vapor. Embalagem composta em uma das faces por papel/filme e
na outra por papel/filme/alumínio laminado. Durante a esterilização a
vapor, a pílula química funde e migra como um líquido de coloração
escura através da mecha de papel. a migração é visível através da janela
identificada por accept ou pela outra janela identificada por reject, a
extensão da migração depende do vapor, tempo, temperatura. (caixa
com 100)
Líquido revelador para radiografias (frasco com 475ml)
Líquido fixador para radiografias (frasco com 475ml)
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300
100
05
10
04
08
08
02
10

Gesso pedra tipo III (pacote com 1 kg)
Gesso comum tipo II (pacote com 1 kg)
Resina acrílica auto polimerizável –incolor (frasco com 440g)
Resina acrílica auto polimerizável (frasco com 250ml)
Cel lac para isolamento de gesso (vidro com 500ml)
Solução reveladora concentrada-(galão c/ 5 litros), para revelação
manual.
Solução fixadora concentrada-(galão c/ 5 litros), para revelação manual.
Agente de união silano hidrolizado (frasco com 5ml)
Branco de espanha - carbonato de cálcio-extra leve ( pacote com 1kg)

(04) Prazo, local e condições de entrega ou execução
A empresa deverá entregar os materiais em até 20 dias, contados do recebimento da Ordem
de Compras e Nota de Empenho. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central
da UNITAU, localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 170 – Centro –Taubaté/SP.
CEP: 12020-270. Agendar a entrega nos telefones 3632-1939/ 3621-9288
(05) Prazo e condições de garantia
Todos os materiais deverão ser entregues com prazo de validade de no mínimo 75% do prazo
determinado pelo fabricante e as condições de garantia, conforme determinado por lei.
(06) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail
Responsável pelo recebimento: Aline Fernanda de Oliveira Moura. Telefones: 3625-4148/
3622-7213. E-mail: aline.moura@unitau.br
(07) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado em até 21 (vinte e um) dias, após o ateste da Nota Fiscal pelo
responsável, após entrega de todos os itens.
(08) Critério de avaliação das propostas
O critério de avaliação das propostas será o de menor preço total do item

Profa.Dra. Ana Paula Lima G. Damasceno
Diretora do Departamento de Odontologia
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
À
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
Processo PRA nº 159/2018
Apresentamos nossa proposta de preço, em 01 (uma) via, para
aquisição de material de laboratório, hospitalar, odontológico, reagentes e de
peças para equipo odontológico, conforme especificações constantes do Anexo I,
que integra o presente EDITAL, consistindo no seguinte:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

Litro

14

01

Álcool etílico absoluto

02

Antissoro monoclonal anti-A

Frasco

05

03

Antissoro monoclonal anti-B

Frasco

05

Frasco

05

Frasco

05

Frasco

01

Frasco

01

Kit

01

04
05
06
07
08

Antissoro

monoclonal

anti-

antisoro monoclonal anti-D
Antissoro

monoclonal

anti-AB

para tipagem sanguinea ABO
Azida sódica p.a.
Fosfato de potássio monobásico
anidro.
Turbidimetria,

kit

para

determinação quantitativa de Iga
Kit RPR (rapid plasma reagin)

09

para determinação de anticorpos
reaginas em soro O

10

Peróxido de hidrogênio p.a.

11

Potencializador polietilenoglicol

12

Sulfato de amônio

13

Sulfato de magnésio pa.

Kit c/ 375
testes

05

Litro

02

Frasco c/10mL

02

Grama

1000

Frasco c/ 500g

01

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL
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14
15

Tween 80
Estante para 12 tubos de arame
em PVC de 13mm

litro

01

peça

10

kit

05

kit

05

kit

05

kit

05

Rolo c/ 38,10 m

03

peça

100

Aslo kit de detecção em Látex;
kit

para

de

estreptolisina
16

contendo:
controle

detecção
O,

em

controle
negativo;

de

Látex,
positivo;

lâmina

de

fundo escuro e bastões para
homogenização,

com

60

determinações.
Fator

reumatóide

–

kit

de

detecção em Látex; de fator
reumatóide, em látex contendo:
17

controle

positivo,

negativo:

lâmina;

controle
lâmina

de

fundo escuro e bastões para
homogenização

com

60

determinações.
PCR – Kit de detecção (látex);
Kit para detecção em látex de
proteína C reativa em soro e
18

plasma. Contendo: soro positivo,
soro negativo, lâmina de fundo
preto

e

bastões

para

homogenização.
VDRL (veneral disease research
laboratory) Kit para detecção da
19

cardiolopina em soro e plasma,
contendo: soro positivo, soro
negativo, para 250 testes.

20
21

Parafilm M com 10,2 cm de
largura
Placa descartável, estéril, para
Elisa

com

96

poços,

fundo
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redondo.
22
23
24
25

Ponteira sem filtro padrão Gilson
capacidade 200 mIcrolitros
Abaixador de língua em madeira
Coletor

de

material

perfuro

cortante 13 L

Crepado

01

Pacote c/ 100

08

peça

80

Pacote c/ 100

Coletor estéril de urina 80ML
Papel

Pacote c/ 1000

pç

04

para

empacotamento de materiais a
serem
26

esterilizados

autoclave;à

vapor,

em

óxido

de

etileno ou por radiação gama
confeccionado
celulose.

em

100%

Gramatura

60G/M2.

Pacote c/ 500

02

Tamanho 60 X 60 cm
27

Brain Heart Infusion Àgar

Frasco c/ 500g

02

28

Ácido pipemídico 20

Frasco c/ 50g

02

29

Vermelho de fenol P.A.

Grama

25

Pacote c/ 500g

04

Peça

02

Caixa c/ 100

03

Caixa c/ 100 un

03

Caixa c/ 100 pç

03

frasco

10

Caixa c/ 50

04

30

Algodão

hidrófilo;

(pacote

c/

500g)
Cepilho pequeno para tubo de

31

ensaio;

medindo

aproximada

18cm de comprimento por 2cm
de diâmetro.

32

33

34
35
36

Papel indicador de pH 0-14:
Universal
Seringa de insulina descartável
com agulha 1cc 13X45.
Agulha hipodérmica medida: 25
X 7 com sistema de segurança
(a acessório adaptável ao
canhão da agulha)
Soro fisiológico 500mL
Tiras reagentes para detecção
de glicemia capilar, compatíveis
com glicosimetro Roche, modelo
Active 2
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37

38

39

40

41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56
57

Seringa de
agulha 6mm.

insulina

0,33cc,

Fio de sutura agulhado de nylon
monofilamento 3-0 esterilizado
com cobalto 60. Agulha em aço
inoxidável.
Tiras de Lactato – tiras reagente
para determinação do lactato
sanguíneo. Acompanha 01tira
código compatível com aparelho
Accusport.
Auto lancetas esterilizadas por
radiação,
com
penetração
consistente,
automática
(acionamento
por
contato),
espessura ultrafina para punção
indolor, descarte seguro, com
diâmetro de 0,36 milímetros.
Agulha descartável 13 X 4.5
Saco plástico branco para lixo
infectante capacidade mínima:
100 litro
Gel para eletrocardiograma
Becker de vidro graduado de
2000mL
Balão de fundo chato com cano
curto,
Balão de fundo chato com cano
curto,
Cepilho pequeno para tubo de
ensaio
Cepilho pequeno para cepilho
pequeno para lavagem de tubo
de ensaio
Filtro de seringa com membrana
filtrante 0,22 micra esterilizado
por
raio gama,
embalado
individualmente, com 13mm
Garrafa para hemocultura, com
50mL de meio com tolerância de
10% a menor
Membrana GS em Ester de
celulose, 0,22 micra de poro,
25mm de diâmetro, branca, lisa.
Papel filtro 12,5cm diâmetro
Papel filtro 24cm de diâmetro
Pipeta graduada – 05mL
Pipeta graduada de 10mL
Pipeta graduada de 1mL
Pipetador de roldana 02mL AZUL

Caixa c/ 100
peça

03

Caixa c/24

03

Caixa c/ 25

04

Caixa c/ 100

02

Caixa c/100

03

Pacote c/ 100

02

Frasco c/ 300g

02

Peça

02

Peça

03

Peça

05

Peça

05

Peça

10

Peça

30

Peça

02

Caixa c/ 100pç

02

Pacote c/ 100
Pacote c/ 100
Peça
Peça
Peça

01
01
20
30
100

Peça

05
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58
59
60

Pipetador de roldana 10mL VERDE
Pipetador de roldana 25mL VERMELHO
Placa de rodac estéril material
de laboratório processado com
radiação
gama
(tamanho
60X10mm).
Válvula de água e ar da seringa
tríplice-modelo

61

antigo.

e

azul,

05

Peça

04

Pacote c/ 10 pç

10

KIT

50

M

350

M

250

M

200

M

200

PÇ

50

PÇ

50

M

300

PÇ

10

M

100

PÇ

50

kit

composto de duas válvulas verde

Peça

modelo

Dabi

Atlante.
Mangueira odontológica dupla
62

desigual em PU utilizada para
seringa tríplice na cor cinza.
Mangueira odontológica tripla PU

63

utilizada

para

alta

e

baixa

rotação na cor cinza.
64
65
66
67
68

Mangueira em PU para sugador
odontológico 10,2 x 7,0mm.
Mangueira em PU dupla para
pedal odontológico na cor cinza.
Terminal

Borden

duplo

para

mangueira do micro motor,
Terminal

Borden

triplo

com

torneira para alta rotação.
Mangueira

odontológica

corrugada 1/2” na cor cinza
Pedal pneumático agressivo com

69

mangueira compatível com o
equipo Dabi Atlante.
Mangueira espaguete PU 3,0mm

70

x 1,6mm para seringa tríplice
Kavo na cor cristal.

71

Orings para reparo do registro da
alta

rotação,

modelo

Dabi
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Atlante, contendo: um anel oring
maior e um anel oring menor.
Oring
72

para

manutenção

da

válvula de comando de água,

PÇ

50

PÇ

50

PÇ

50

PÇ

100

frasco com 78g

10

vidro com 10 ml

05

vidro com 10g

01

modelo Dabi Atlante.
73

Oring para o bico da seringa
tríplice, modelo Dabi Atlante.
Orings para reparo das válvulas
da seringa tríplice, modelo Dabi
Atlante, contendo: um anel oring

74

para o êmbolo do botão da
seringa, um anel oring menor
para o botão da seringa e um
anel oring 2002
Válvula direcional 3 vias (uma

75

entrada e duas saídas) para
equipo odontológico.

76
77
78

Acrílico auto polimerizável cor 66
Adesivo universal para silicone –
azul
Alveosan
Anestésico mepivacaína a 2%

79

com vaso- em tubetes de vidro validade mínima de 01 ano
Anestésico mepivacaína a 3%

80

sem vaso-em tubetes de vidro validade mínima de 01 ano

81

82

Anestésico prilocaina 3% com
felipressina. com octapressin
Armação para 14 radiografias
periapicais

83

Cariostatic

84

Cera sete

caixa com 50
tubetes)
caixa com 50
tubetes
caixa com 50
tubetes

130

10

10

pacote
contendo 25

23

peças
Vidro com 10ml
caixa com 18
lâminas

04
20

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

85

caixa com 5

Cera utilidade

lâminas

25

Cimento cirúrgico composto de:
pó,
86

acetato

de zinco,

ácido

tânico, breu, óxido de zinco,
celulose - 50g; líquido: eugenol,

kit

01

conjunto

05

kit

05

óleo de oliva, corante vermelho
dc red 17 - 20ml.
Cimento resinoso multi-uso,-foto
e
87

autopolimerizável

(dual),

radiopaco com flúor, composto
de : 1 seringa base de 2,5g;1
seringa com catalizador 2,5g;1
bula, cor universal

88
89
90
91
92
93

Cimento de fosfato de zincopó+líquido
Enxaguatório bucal com flúor
sem álcool
bacteriana

vidro com 20 ml
radiográfico

periapical

adulto
Filme

frasco com 10
ml

Eugenol

caixa com 150
filmes

radiográfico

periapical

infantil

94

Flúor gel acidulado

95

Formocresol

96

litros

Solução evidenciadora de placa

Filme

frasco com 2

Solução de Milton (hipoclorito de
sódio à 1%). Uso odontológico.

caixa com 100
filmes
frasco com 200
ml
vidro com 10ml
frasco com 1
litro

72
70
02
50
03
08
02
30

Ionômero de vidro - R- para
97

restauração dentária, composto
de: 1 vidro com 8 ml; 1 frasco

conjunto

100

caixa com 280

05

com 10g; 1 pá dosadora
98

Papel de articulação
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99

pacote com

Pedra pomes

1kg

Selante

100

fotopolimerizável

matizado

composto

seringas

selantes

de

:

com

5

2g,1

seringa de condicionador gel de
3ml,

13

20

pontas

caixa

01

kit

03

aplicadoras

descartáveis.
Verniz fluoretado contendo: 01
101

frasco de verniz com 10ml e
01frasco com solvente 10ml

pacote com

102

Vaselina sólida

103

Agulha dental descartável curta

500g

02

caixa com 100

05

conjunto

10

Hidróxido de cálcio hidro c104

conjunto

pasta

base

e

catalizadora.
105

Hidróxido de cálcio P.A

frasco com 10g

01

106

Detergente enzimático

litro

32

caixa com 100

02

Integrador

químico

a

vapor--

permite efetuar a monitorização
das condições da esterilização a
vapor

no

interior

das

embalagens. Consiste em uma
mecha de papel e de uma pílula
química sensível à temperatura e
107

ao vapor. Embalagem composta
em

uma

papel/filme

das
e

na

papel/filme/alumínio

faces

por

outra

por

laminado.

Durante a esterilização a vapor,
a pílula química funde e migra
como um líquido de coloração
escura através da mecha de
papel.

a

migração

é

visível
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através da janela identificada por
accept ou pela outra janela
identificada

por

reject,

a

extensão da migração depende
do vapor, tempo, temperatura.
108

Líquido

revelador

para

radiografias

475ml

109

Líquido fixador para radiografias

110

Gesso pedra tipo III

111

Gesso comum tipo II

112
113
114
115
116
117
118

Resina

pacote com 1
kg
auto

frasco com
440g

acrílica

auto

polimerizável

frasco com
250ml

Cel lac para isolamento de gesso
Solução reveladora concentrada
para revelação manual.
fixadora

concentrada

para revelação manual.
Agente

475ml
kg

acrílica

Resina

frasco com
pacote com 1

polimerizável –incolor

Solução

frasco com

de

união

silano

hidrolizado
Branco de espanha - carbonato
de cálcio-extra leve

vidro com
500ml

230
270
300
100
05
10
04

galão c/ 5 litros

08

galão c/ 5 litros

08

frasco com 5ml

02

pacote com
1kg

10

Ionômero de vidro - F- para
119

forramento

de

cavidades,

conjunto composto por 10g de

conjunto

04

Kit

20

pó + 13ml líquido.
Kit cirúrgico estéril contendo os
120

seguintes

itens

e

medidas

mínimos

necessários:

02

aventais de manga longa, punho

Universidade de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. Nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Taubaté-SP CEP:12020-270
Tel.: (12) 3625-4100 fax: (12)3632-7660 www.unitau.br reitoria@unitau.br

Pró-reitoria de Administração
Serviço de Licitações e Compras
Avenida 09 de Julho nº 246 Centro Taubaté/SP CEP:12020-200
Tel.: (12) 3632-8362
fax: (12) 3632-7559
compras@unitau.br

elástico

30g/m²;

02

toucas

sanfonadas, cor branca; 02 gorro
de laço 30g/m²; 02 toalhas de
mão em viscose; 03 máscaras
triplas com elástico, brancas; 04
pró-pé, sapatilhas 20g/m², cor
branca; 02 campos cirúrgicos de
mesa 0,70 x 0,90m (30g/m²); 01
campo cirúrgico 1,40x 0,90m (Ø
11cm); 02 protetores de sugador
e

mangueira

1,20x

0,08m

(30g/m²); 02 protetores de alça
branco com adesivo autocolante
(30g/m²)

I.

O prazo de validade de nossa proposta é de ____(_____) dias corridos, obedecido
o prazo mínimo do subitem 5.1.1., a contar da data prevista de abertura da sessão
constante no Edital.

II.

O prazo entrega dos produtos será conforme Anexo I – Termo de Referência,
contados a partir do recebimento da Ordem de Compras e respectiva Nota de
Empenho.

III.

O prazo de garantia dos produtos será conforme Anexo I – Termo de Referência.

IV.

O prazo de pagamento será conforme Anexo I – Termo de Referência.

V.

Declaramos que no preço apresentado estão ainda inclusos:

a - os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, treinamento básico
operacional, frete, transporte e equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos
os respectivos encargos sociais;
b - taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros
encargos;
c - todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
prêmios de seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como:
horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, transporte,
inclusive sob a forma de auxílio-transporte, transporte local, etc.;
d - despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;
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e - quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de
custo dos produtos, necessários à perfeita satisfação do objeto deste Edital, até o
Recebimento Definitivo, inclusive o prazo de garantia, de acordo com o estabelecido no
Edital.
VI.)

Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seu
respectivo Anexo, aos quais nos sujeitamos.

VII.

Dados da empresa:
CNPJ
empresa
nº
......................../.................................Inscrição Estadual nº.......................Estado ............................Inscrição
Municipal
nº......Município.....................................Endereço.........................................................
......................................................................................CEP..........................Telefone.
...........................................Fax....................................... nº
da
conta
corrente.........................Banco..................................Agência.................................Pra
ça ................................................ para fins de pagamento.
................., ....... de ............... de 2018.

---------------------------------------------------------------(Nome Legível)

OBSERVAÇÕES:
Esta Proposta Comercial (Anexo II) poderá ser preenchida pela licitante e
colocada no Envelope PROPOSTA, bastando que seja aposto nesta o carimbo da
licitante. Poderá, ainda, ser apresentada em papel timbrado da empresa no
formato deste Anexo II. Necessariamente todos os itens constantes neste modelo
deverão estar presente na Proposta Comercial apresentada.

