
 
MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA  
UNIDADE DE LICITAÇÃO 

 
PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS EMERGENCIAL 

 

Em atendimento ao solicitado através do Processo Administrativo nº 5367/2020, para atender a necessidade do Combate ao 
CORONAVÍRUS, este Órgão solicita cotação preços para os itens abaixo. 
 

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de Equipos de Macrogotas e  Equipo de Bomba de Infusão, com bombas 
em comodato, para atender às necessidades do Hospital Municipal Rodolpho Perrise do Município de Armação dos Búzios/RJ.  
 

Prazo de entrega: Será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas, contando a partir da data de recebimento da Nota de Empenho 
e/ou Autorização de Fornecimento. 
 

Forma de Entrega: Parcelada conforme a necessidade. 
 

Período Contratual: até 180 (cento e oitenta) dias. 
 

Forma de Pagamente: Após a entrega 
 

O período de garantia dos bens a serem adquiridos, será de no mínimo 03 (meses para troca) e 12 (meses fabricante), contado da 
data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente. 
 

O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da licitação. 
 

As empresas interessadas deverão enviar sua Proposta de Preços para o e-mail licitabuzios@gmail.com ou apresentá-la 
presencialmente na Sala da Unidade de Licitação do Município de Armação dos Búzios, situada à Estrada da Usina, 600 – Centro 
– Armação dos Búzios – RJ. Para ambas as opções as empresas deverão apresentá-la até 48 (quarenta e oito) horas da data da 
publicação. 
 

Na Proposta de Preços deverá constar obrigatoriamente as informações abaixo, sob pena de desclassificação. 
 

- Valor unitário e total; 
- Validade da proposta; 
- Prazo de entrega; 
- Marca do produto cotado; 
- Forma de pagamento. 
 

Item Descrição Und Qdte Marca Valor Unit. Valor Total 

1 

EQUIPO MACROGOTAS para soro com duas 
entradas, infusão, frasco de vidro ou ampolas 
plásticas, filtro hidrofabo, bacteriológico, com 
tampa reversível, câmara flexível, gotas, pinça 
rolete, injetor lateral, circuito com 1,20m , 
embalagem em papel grau cirúrgico esterelizado 
a óxido de etileno. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico e 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UND 25000 

   

2 

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO com filtro 
para administração de soluções parenterais para 
bomba infusora composto de tubo PVC cristal 
atóxico medindo 2 metros de comprimento 
câmara de gotejamento cristal com filtro de 15 
micra, ponta perfurante e entrada de ar dotada 
de filtro hidrófugo de 0,22 micra gotejador 
preciso e tampa protetora, pinça rolete, 
segmento de silicone, injetor lateral em “Y”, com 
látex auto-cicratizante, conector luer lock rotativo 
com filtro de ar embalado em envelope de papel 
grau cirúrgico e filme esterelizado em óxido de 
etileno compatível com a marca. 

UND 7000 

   

TOTAL  
 

As empresas deverão encaminhar juntamente com as Propostas de Preços, sob pena de desclassificação, os seguintes 
documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional; 
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência à Lei nº 12.440/2011; 
e) Contrato Social ou Ato Constitutivo; 
f) Registro dos produtos na ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.; 
g) Registro regular da Empresa na Agencia Nacional do Comercio ou Equivalente 
h) Termo de Compromisso de disponibilidade de 70 (SETENTA) BOMBAS DE INFUSÃO EM FORMA DE COMODATO 
COMPÁTIVEL COM O PRODUTO COTADO..   
 

Fundamentação Legal: Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, Medida Provisória nº 961/2020 e Lei Federal nº 8.666/1993 no 
que couber. 

Armação dos Búzios, 22 de Junho de 2020. 
Marcelo Chebor da Costa 

Secretário Especial de Licitações 
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