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RETIFICAÇÃO Nº 001 AO EDITAL DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E PROCESSO Nº 023/2018. 

A Gerência Corporativa Administrativa da Associação Saúde da Família torna público a 

presente Retificação ao Edital da Seleção de Fornecedores, modalidade Pregão Presencial 

nº 001/2018 e Processo nº 023/2018, em razão da alteração da descrição no ANEXO I - 

MEMORIAL DESCRITIVO e ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do 

Edital, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

(...) 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO Nº 023/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de calçados de proteção, a serem 

utilizados pelos colaboradores nas Unidades de Saúde administradas pela Associação 

Saúde da Família.  

 

DESCRIÇÃO: 

• Calçado de proteção de uso profissional tipo tênis; 

• Indicar marca, fabricante e procedência do produto ofertado; 

• Numeração 33 ao 46; 

• Cor preta; 

• Fechamento em cadarço;  

• Cabedal 100% confeccionado em vaqueta hidrofulgada, resistente à penetração 

e à absorção de água com colarinho e lingueta acolchoados de espuma PU;  

• Forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade com tratamento 

hidrofulgada de rápida dispersão de umidade, sem biqueira; bico de 

conformação NÃO acima do pododáctilo  

• Palmilha interna removível antimicrobiana termo conforma de não tecido com 

espessura 2,3mm a 3,5mm; 

• Palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel;   

• Solado em PU de bidensidade injetado direto no cabedal, com resistência ao 

escorregamento; 

• Com número do Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção 

Individual do Ministério do Trabalho impresso indelével (solado ou cabedal). 

 

QUANTIDADE ESTIMADA DE AQUISIÇÃO: 5.600 pares de calçados.  

 

A ASF fará o registro de preço das quantidades acima relacionadas e fará a aquisição 

conforme necessidade. 
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VALIDADE DA PROPOSTA: As propostas terão validade de 60 dias da data de abertura 

do certame. 

 

LOCAIS DE ENTREGA: As entregas deverão ocorrer na sede da Associação Saúde da 

Família e suas filiais, porém não limitados as existentes na época da formalização do 

contrato, podendo haver a inclusão de outras unidades na vigência do referido 

instrumento. 

 

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias corridos da data da emissão da ordem de 

compra. 

 

EMBALAGEM: Saco individual com numeração, modelo e outras informações necessárias 

impresso no saco ou em etiqueta presa ao saco. Caixa coletiva de papelão tipo colmeia, 

personalizada garantindo melhor qualidade de conservação e apresentação. 

 

SOLICITAÇÃO: As solicitações serão realizadas através de emissão de ordem de compra. 

 

CERTIFICAÇÃO: Com número do Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção 

Individual do Ministério do Trabalho impresso no calçado. 

 

GARANTIA: mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação. O produto ofertado deverá 

atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais 

legislações pertinentes. 

 

AMOSTRAS: No dia da sessão, todos os proponentes deverão trazer 02 (dois) pares de 

calçados de amostra, sendo 01 (um) número 38 e 01 (um) número 40, dentro da 

embalagem, conforme especificado no ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO. Somente será 

analisada a amostra da empresa classificada em primeiro lugar e habilitada. 

 

DESCRITIVO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS: Os calçados deverão possuir 

as características mínimas abaixo relacionadas: 

 

ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA  
DESCRIÇÃO 

1 5.600 

Calçado de proteção de uso profissional tipo 

tênis; Indicar marca, fabricante e procedência 

do produto ofertado; Numeração 33 ao 46;Cor 

preta; Fechamento em cadarço; Cabedal 100% 

confeccionado em vaqueta hidrofulgada, 

resistente à penetração e à absorção de água 

com colarinho e lingueta acolchoados de 

espuma PU; Forro em tecido antimicrobiano 

com alta respirabilidade com tratamento 

hidrofulgada de rápida dispersão de umidade, 

sem biqueira; bico de conformação NÃO acima 

do pododáctilo; Palmilha interna removível 

antimicrobiana termo conforma de não tecido 

com espessura 2,3mm a 3,5mm;Palmilha de 

montagem em não tecido montada pelo 

sistema strobel; Solado em PU de bidensidade 

injetado direto no cabedal, com resistência ao 

escorregamento. 
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(...) 

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

 

À ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018  

PROCESSO ASF Nº 023/2018 

 

    (Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço 

completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

representante legal no uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua 

PROPOSTA COMERCIAL nos termos abaixo:   

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

Calçado de proteção de uso profissional tipo tênis; Indicar 

marca, fabricante e procedência do produto ofertado; 

Numeração 33 ao 46;Cor preta; Fechamento em cadarço; 

Cabedal 100% confeccionado em vaqueta hidrofulgada, 

resistente à penetração e à absorção de água com colarinho e 

lingueta acolchoados de espuma PU; Forro em tecido 

antimicrobiano com alta respirabilidade com tratamento 

hidrofulgada de rápida dispersão de umidade, sem biqueira; 

bico de conformação NÃO acima do pododáctilo; Palmilha 

interna removível antimicrobiana termo conforma de não tecido 

com espessura 2,3mm a 3,5mm;Palmilha de montagem em não 

tecido montada pelo sistema strobel; Solado em PU de 

bidensidade injetado direto no cabedal, com resistência ao 

escorregamento. 

 

 

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura do envelope, 

prorrogável por igual período. 

 

São Paulo, ____ de ___ de 2019.  

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 
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(...) 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do referido processo. 

 

 

_____________________________________ 

Maria Isabel Ribeiro de Campos                    

Gerente Corporativa Administrativa 

Associação Saúde da Família 


