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pRecÃo eterRôrutco No 045t2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS . SRP

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, atraves do PREGOEIRO OFICIAL E

EQUIPE DE APOIO designados pela Portaria No 001, de 25 de Janeiro de 2022, publicada

no dia 25 de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que

realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO

No 045/2022, tipo MENOR PREçO POR ITEM, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no'

02.19.00.024812022 - SEMUS, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

DADOS DO CERTAME

Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de consumo e permanentes

odontológicos, para atender as necessidades dos Consultórios Odontológicos que

prestarão seus serviços na Saúde Bucal de lmperatriz (Unidades Básicas de Saúde,

Plantão Odontológico, Odontologia da UTI AD do HMI e atividades de promoção de saúde

bucal), e do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

Esclarecimentos: Até 0210812022 às 23:59hrs para o endereço

(Art. 23, Decreto 10.024119)atendimento@im o brratriz.ma ov.

lmpugnaçôes: Até 0210812022 às 23:59hrs

atendimento@imperatriz.ma.qov.br (Art. 24, Decreto 10.024119)

para o endereço

lnício da Sessão Eletrônica: 0810812022 às 10:00hrs

Valor: R$ R$ 2.088.072,95 (Dois milhôes, oitenta e oito mil, setenta
e dois reais e noventa e cinco centavos).

N Estimado

E Orçamento Sigiloso.

Máximo

Referência

NATUREZA DO

OBJETO

N Aquisição

E Serviço

E Obras e Serviços de Engenharia
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Orgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS.

Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET

Endereço Eletrônico: www.oov. br/comoras

UASG: 453204

Endereço para retirada do Edital: qov.br/compras e imperatriz. ma.gov. br/licitacoes/

VALOR

ESTIMADO

MÁXIMO, DE

REFERÊNCIA

OU SIGILOSO

'e
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PARTICIPAÇÂO

-MEI /ME/
EPP

! Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP - Art. 48, lda Lei

Complementar n" 123106

N Licitação com itens/grupos cotas de até 250/o reservadas para MEI /

ME / EPP -Art. 48, lll da Lei Complementar n" í23106

fl Licitaçáo de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: Até a data e o horário estabelecidos para

abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto 1002412019)

INFORMAçOES

Pregoeiro: Daiane Pereira Gomes E-mail: atendime ntoôimDeratriz. ma oov. br

Endereço: Rua Urbano Santos, no 1657, Juçara - lmperatriz - MA, CEP; 65900-505

pnmelro dia útil subsequente no mesmo site e hora , salvo as dis DOS icões em contrári o

Número do ltem da Parte Geral

APRESENTAçÃO DE AMOSTRAS:
fl Stu, na forma do Termo de Referência

N ruÃo

VISITA TECNICA:
! SlM, na forma do Termo de Referência

N NÃo

í. SUPORTE LEGAL:

1.í Lei Federal n" 10.520/2002;

1.2 Oecreto Municipal no 2212007;

1 .3 Decreto Municipal n' 0í 3/2015;

1.4 Lei Complementar no 12312006i

1.5 Lei Complementar no 14712014;

1 .6 Decreto Federal no 8.538/2015;

1.7 Lei n.o 8.666/93;

í.8 Decreto Federal no 10.02412019 e

1 .9 Decreto Federal no 7.89212013.

2. DO OBJETO
2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, coníorme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

2.2

COMPRASNET e as esoecificacões constantes deste Edital. serão consideradas

como válidas as do Edital. sendo estas a oue os licitantes deverão se ater no
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Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o

horário de Brasília - DF.

OBS: Na hipótese de náo haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada Oara o

Definições da PaÉe EsPecíÍica
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momento da elaboracão da oroposta.

3. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1 Na licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, o

que somente será exigida para a Íormaltzação do contrato ou outro instrumento hábil, nos

termos do art.70, §2o, do Decreto Municipal 01312015.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participaÇáo dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 O cadastro no slcAF deverá ser feito no Portal de compras do Governo Federal, no

sítio www ov.br/com ta , por meio de certificado digital conferido pela lnfraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para

realizaçáo das transações inerentes a este Pregáo.

4.4 E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe

zelar por todas as transaçôes efetuadas diretamente ou por seu representante

4.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais

no slcAF e mantê-los atualizados .junto aos órgãos responsáveis pela inÍormação,

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação

no momento da habilitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.,1 Poderáo participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível

com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no sistema de

cadastramento unificado de Fornecedores - slcAF, conforme disposto no art. 90 da lN

SEGES/MP no 3, de 2018.

5.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3 Será concedido tratamento Íavorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no

'1 1.488, de 2OO7, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar no 123,

de 2006.

5.4 lnformações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo

telefone: 0800 978 9001 ou através do sítio: www.qov.b r/comoras

5.5 Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.5.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;

5.5.2 Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);
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5.5.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.5.4 Que se enquadrem nas vedaçóes previstas no artigo 90 da Lei no 8 666, de

1993;

5.5.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolvidos ou liquidados;

5.5.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio' considerando:

a) Que o objeto em questão não apresenta complexidade suficiente que justifique a

pluralidade de sujeitos associados, fato este que, por si só, não configura restrição à

competitividade, economicidade e moralidade;

b) Que existem empresas suficientes com capacidade para fornecer o objeto deste

edital;
c) Discricionariedade do gestor em admitir ou não a participação de empresas

organizadas em consórcio na licitação, nos termos do Art. 33 da Lei no 8.666/93

5.5.7 Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa

condição (Acórdáo n' 7 461201 4-ÍCU-PIenário).
5.6 Como condição para participação no Pregáo, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar no '123'

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.

42 a 49,

b. Nos itens exclusivos para participaÇáo de microempresas e empresas de pequeno

porle, a assinalaçáo do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

c. nos itens em que a participaÇão não for exclusiva para microempresas e empresas

de pequeno porte, a assinalação do campo "náo" apenas produzirá o efeito de o

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

d. que está ciente e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus anexos'

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no

Edital;

e. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

f. que não emprega menor de í8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

náo emprega menor de í6 anos, salvo menor, a partir de'14 anos, na condição de

aprendiz, nos termos do artigo 7", XXX|ll, da Constituição;

g. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução

Normativa SLTUMP no 2, de 16 de setembro de 2009.

h. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 10 e no

inciso lll do art. 50 da Constituição Federal;

i. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ,IN,IA {
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na

legislaçáo, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de í 991

5.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiçáo sujeitará o licitante

às sançóes previstas em lei e neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.í O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com

a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura

da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de

propostas;

6.2 O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no

máximo 4 (quatro) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes

da execuçáo do objeto;

6.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitaçáo e que sua proposta está em conformidade com

as exigências do Edital.

6.4 A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitaçáo,

que não empÍega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a

partir dos quatoze anos.

6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à

conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitaÇão, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 123, de 2006.

6.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances;

6.8 lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo Ônus decorrente da perda de

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão;

6.9 Ate a abertura da sessáo, os licitantes poderáo retirar ou substituir as propostas

apresentadas;

6.í 0 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

6.í í O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes campos:

6.í 1.1 Valor unitário e total do item:

6. í í.2 Marca:

6.1í.3 Fabricante;
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6.í 1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,

prazo de validade ou de garãntia;

6.íí.5 Não deverão constar neste campo (descrição detalhada do objeto), a marca' o

modelo, o fabricante ou qualquer referência à empresa paÉicipante do certame.

Estas informaçóes deverão ser inseridas no campo próprio destinado pelo sistema

compras governamentais para esta finalidade.

6.í2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada,

6.13 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais' encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente no fornecimento dos bens;

6.14 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

6.í5 As propostas terâo validade náo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessão pública estabelecida neste Edital;

6.16 Não será estabelecida, nessa etapa do cerlame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaçáo dos procedimentos

de negociação e julgamento da proposta;

6.í7 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,

ficam as licitantes Iiberadas dos compromissos assumidos;

6.í8A entrega da proposta e dos documentos de habilitaçáo, sem que tenha sido

tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação por parte

dos interessados das condições nele estabelecidas.

6.'19 Objetivando agilizar a Íormalizaçâo do contrato, o preponente deverá iníormar na

proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará

o contrato, bem como o no do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser

apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade;

6.20 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas

(Acórdão no í455/20í8 -TCU - Plenário);

6.2'l O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalizaçâo do Tribunal de Contas da União e, após o devido

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 7í, inciso lX,

da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. MODO DE DISPUTA

Seráo adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de

disputa (Art. 31 do Decreto 10.Q2412019):

GOG
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7.'l Modo de Oisputa Aberto:
a. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrÔnico quando o modo de

disputa for "aberto", apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes,

com prorrogaçôes;

b. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e' após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance oÍertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública;

c. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior' será de

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

d. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão

pública encerrar-se-á automaticamente.

e. Encerrada a fase competitiva sem que ha.ia a prorrogação automática pelo

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,

admitir o reinÍcio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor

preÇo.

7.2 Modo de Disputa Aberto e Fechado:

a. Será adotado para o envio de lances no pregáo eletrônico no modo de disputa

"aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,

com lance final e fechado;

b. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos Após

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente

determinado, Íindo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

c. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10o/o (dez

por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e Íechado em até cinco

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

d. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderáo

os autores dos melhores lances, na ordem de classificaçáo, até o máximo de três,

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o

encerramento deste prazo;

e. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará

os lances segundo a ordem crescente de valores;

f. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o

máximo de três, na ordem de classiÍicação, possam ofertar um lance final e fechado

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

g. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinício da etapa fêchada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance

fechado atender às exigências de habilitação.

7.3 O modo de disputa do referido Edital será ABERTO;
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAçÃO OIS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO

DE LANCE
8.'l A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassif icando desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificaçóes técnicas exigidas no

Termo de Reíerência,

8.2.í Também será desclasstficada a proposta que identifique o licitante;

8.2.2 A desclassificaçáo será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

8,2.3 A náo desclassificaçáo da proposta náo impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos

por até trinta (30) minutos além do horário estipulado para início da sessão. Após esse

prazo não havendo início da sessão,será marcada a reabertura da mesma, via sistema,

para os participantes cadastrados no presente certame.

8,4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participarão da fase de lances;

8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e

os licitantes;

8.6 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deveráo encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrÔnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e

do valor consignado no registro;

8.6.í O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessáo e as regras estabelecidas no Edital;

8.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema;

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante náo poderá ser inferior a

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances náo poderá ser inferior a três (3) segundos,

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances;

8.ÍO Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão;

8.í 0.í Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo

próprio do sistema.

8.íí Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar;

8.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificaÇáo do licitante;

t
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8.'13 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção

dos lances.

8.14 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital

e seus anexos.

8.15A etapa de lances da sessáo pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado

pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.í6 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele

ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8.í7 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta íor

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o

disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n0 8.538'

de 2015.

8.18 Nessas condiÇões, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8..19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oíerta para desempate, obrigatoriamente em valor inÍerior ao da primeira colocada,

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação

automálica para tanto.

8.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

8.2í No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro

poderá apresentar melhor oferta.

8.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as

propostas que fizerem jus às margens de preÍerência, conforme regulamento.

8.23 Só se considera empate entre propostas iguats, náo seguidas de lances. Lances

equivalentes nâo serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação

pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classiíicação.
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8.24 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele

previsto no art. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

8.24.í No país;

8.24.2 Por empresas brasileiras;

8.24.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País;

8.24.4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislaçáo

8.25 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de

desempate.

8.26 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido

melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condiçóes

diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

8.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e iulgamento

da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.í Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especiíicaçóes do objeto

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço

máximo fixado ou que apresentar preÇo manifestamente inexequÍvel

9.3 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente

preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, § 1o, da Lei no

8.666, de í993, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de

engenharia;

Súmula 262 do TCU: "O criterio definido no ai. 48, inciso ll, § 1o,

alíneas'a" e "b", da Lei no 8.666/93 conduz a uma presunção relativa

de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à

licitante a opoftunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta.

CPL
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9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da DroDosta de preÇo, ou êm caso da

necessidadê de esclarecimentos comolementares ooderão ser efetuad as

diliqências. na forma do § 3' do artioo 43 da Lei n" 8.666. de '1993. a exemplo das

enumeradas no item 9.4. . do Anexo Vll-A, da lN MPOG no 5, de 26 de maio de 2017,

ra efeito d a

outros. os seq uintes procedimentos:
ão de sua uibilidade er adotad

a) questiona mentos iunto à oro oonente oara a a resentacáo de iustiÍicativas e

com orova sem rela o aos cus com indícios de in uibilidadece

b) verificaçáo de Acordos, Convençóes ou Dissídios Coletivos de Trabalho;

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) oesoui asemo aos icos ou em resAS orivadass ro ou D

0 verifica cão de outros atos que o Donente mantenha com a Admini stracão

ou com a iniciat rivada

o) oeso uisa de oreco com fornecedores dos i sumos utilizados. is como

atacadis tas. loias de su rimentos, superme rcâdos e fabrica ntes.

h verifi de notas fiscais dos nrod douutos a iridos lo orononêcâô oe nte

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de

pesquisa;

j) estudos setoriais;

k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

l) análise de soluçóes técnicas escolhidas e/ou condiçóes excepcionalmente

favoráveis que o proponente disponha para a prestaçáo dos serviços.

9.6 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) do valor

orçado pela Administração para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata

desclassificaçáo, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e

exequibilidade da proposta.

9.7 ostas com roxrmos ou I flores ao mlnl estabelecido

Ministério do Pla neiamento. Desenvolvimento e Ges tão. dêverão com rovar sua

exequibilidadê . de forma inequívoca . sob oena de desclassifica cao, sem Dretutzo

do dis nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo Vll-4. da lnstrucão Normativa/SEGE S/MP

n." 512017

9.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

Íuncionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável paÍa tanto,

sob pena de não aceitaçáo da proposta.

9.9 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedência, além de outras informaçôes pertinentes, a exemplo de

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrÔnico, ou, se for o caso,
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por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuÍzo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.í0 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitaçáo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelêcido, e formalmente

aceita pelo Pregoeiro.

9.í í O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua

proposta, os percentuais das contribuições previslas no art 176 da lnstrução Normativa

RFB n. 971, de 2009, em êzáo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de

desclassificação.

9.í2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado' o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.í3 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão' informando no "chat" a

nova data e horário para a sua continuidade.

9.í4 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preÇo, vedada a negociação em condiçóes diversas das previstas neste Edital.

9.í3.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor'

9.'13.2 A negociaÇão será realizada por meio do sistema' podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

9.'t 5 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

9.16 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABTLTTAÇAO

í 0.1 como condição prévia ao exame da documentação de habilitaçáo do licitante

detentor da proposta classiíicada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de

sanção que rmpeÇa a participação no certame ou a futura contratação, mediantea

consulta aos seguinte cadastros:

í0.1.í srcAF;
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia qov.br/ceis);

'10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade

Administrativa e inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

us. br/ im idade adm/consultar uerido h
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'10.í.4 Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

í 0.í .5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

10.í.5.'l Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências

lmpeditivas lndiretas.

'10.í.5.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,

linhas de fornecimento similares, dentre outros.

í0.í.5.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desclassificação.

10.í.6 Constatada a existêncra de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,

por falta de condição de participação.

í0.'1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitaçáo da proposta

subsequente.

í0.2 Não ocorrendo inabilitaçáo, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado

de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conÍorme o disposto

nosarts.lO, 11 , 12, 13, í4, 15 e 16 da lnstrução Normativa SEGES/MP no 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa

SEGES/MP no 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às

condiçóes exigidas no cadastramento no slcAF até o terceiro dia útil anterior à data

prevista para recebimento das propostas;

10.3 Também poderão ser consultados os sÍtios oficiais emissores de certidôes,

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao

SICAF.

í0.4 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do

sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante

será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art 43, §

10 da LC no 123, de 2006.

í0.6 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro UniÍicado de

Fornecedores - slcAF além do nível de credenciamento exigido pela lnstrução

Normativa SEGES/MP no 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação
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10.7 Habilita ão urídi
't0.7.'l No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: CertiÍicado da

Condição de Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará

condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.po ldoemDreendedor ov.o b

'10.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradores;

't 0.7.4 lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante

sucursal, filial ou agência;

í0.7.5 No caso de sociedade simples. inscrição do ato constitutivo no Registro civil

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede' acompanhada de prova da indicação

dos seus administradores;

í0.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de

que trata o art. í07 da Lei no 5.764, de 1971

10.7.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou

DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art 40, §2o do

Decreto n. 7 .775, de 2012.
'10.7.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEl,

que comprove a qualificação como produtor rural pêssoa fisica, nos termos da

lnstrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

10.7.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:

decreto de autorização;
'10.7.'lO Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações

ou da consolidação respectiva;

'10.8 Reqularidade Fiscal e Trabalh ista:

í0.8.í Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

í 0.8.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentação de certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por
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elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da

Portaria Conjunta no 1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

í 0.8.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS);

í 0.8.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

mediante a apresentaÇão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,

nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de "1943;

10.8.5 Prova de inscriçáo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto contratual;
't 0.8.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre,

í 0.8.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

í 0.8.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

í0.8.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para

efeito de comprovaÇáo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restrição, sob pena de inabilitação.

10.9 QualiÍica cào Econômico-Financeira.

í0.9.í certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante

da pessoa jurídica;

10.9.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)

meses da data de apresentação da proposta;

í0.9.2.í No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se

a apresentaçáo de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes

ao perÍodo de existência da sociedade;

10.g.z.zCaso o licitante seja cooperativa' tais documentos deverão ser

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo

112 da Lei no 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de

que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.9.3 A comprovação da situação finanCeira da empresa será constatada mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

í 0.9.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a '1 (um) em

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a

critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo

de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataÇão ou do item pertinente.

í 0.'10 Qualificação Técnica

í0.í0.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a

qualificaÇão técnica, por meio de:

10.í0.2 comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e

compatível com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por

pessoas 1urídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante,

informando que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório

contrato anteriormente mantido com o emitente do Atestado (inciso ll, combinado

com o § 40, tudo do Art, 30, da Lei no 8.666/93), devendo apresentar atestado(s) que

contenham os dados a seguir:

a) Nome da Licitante, CNPJ, razão social e o domicílio;

b) Nome da Pessoa Jurídica de Direto Público ou Privado que emitiu o atestado

(colocar a Razão Social/nome do órgão e o CNPJ);

c) Dados do Contrato (ou instrumento semelhante) ou outro instrumento firmado

pela Licitante com a Pessoa Jurídica Pública ou Privada;

í0.'10.3 Descrição do material Íornecido/serviço prestado;

10.10.4 Para fins de aceitação serão considerados os critérios de compatibilidade de

características, de acordo com o Termo de Referência.

10.10.5 Alvará Sanitário vigente expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do

Estado ou do Município da sede do licitante, nos termos da Lei 6.360/76, artigo 2o

e artigo 80, ll.

í0.10.6 Autorização de Funcionamento e Comercialização (AFE) emitida pela

ANVISA, compatível com o objeto da licitação com publicação no DOU.

í0.í í O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,

aRUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZ/N,IA
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estará dispensado (a) da prova de inscriçáo nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis

do último exercício.

í0.í2 Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima,

deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade

presente no sistema (compras governamentais), no prazo de 02 (duas) horas, após

solicitaçáo do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorizaçáo do

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da

documentaçáo por meio do e-mail atendimento(Aimperatriz.ma.qov.br. Posteriormente,

a critério desta Administração, poderá ser solicitado o envio dos documentos originais,

para análise, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

10.í2.í Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando

houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.12.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.

í0.12.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

'lO.í2.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

í 0.í 3 A existência de restriÇão relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seJa

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

10.14 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase

de habilitação.

í0.í5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de

alguma restriçáo no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de

justificativa.

í0.'l6A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classiÍicação.

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentaçáo íiscal e trabalhista,

será concedido o mesmo ptazo para regularização.
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10.17 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

10.í8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o

estabelecido neste Edital.

í0.í9 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitaçáo, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

í 0.20 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitaçáo cumulativamente, isto

é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das

sanções cabíveis.

10.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitaçáo fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.

íí. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

'lí.í A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo

mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrÔnico e

deverá:

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

í í .í.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante

vencedor, para fins de Pagamento.

í í.'1.3 Conter os dados da empresa, razão social, número do CNPJ, endereço,

contatos e dados do representante legal.

'11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execuçáo do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for

o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

íí.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n" 8.666/93).

íí.3.í Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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1'1.5A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, náo sendo

considerada aquela que não corresponda às especificaçóes ali contidas ou que

estabeleÇa vínculo à proposta de ouÍo licitante.

í2. DOS RECURSOS

í2.í Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçáo fiscal e trabalhista da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,

será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

'12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriÍicar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente.

í2.2.í Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas

verificará as condiçôes de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer

importará a decadência desse direito.

12,2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

í2.3O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

í3. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.í Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos

anteriores à realizaçáo da sessão pública precedente ou em que seja anulada a

própria sessão pública, situação em que serâo repetidos os atos anulados e os que

dele dependam.

13.í.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor náo assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou náo comprovar a regularizaçáo fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, §1" da LC n" í2312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail e

imprensa oficial de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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13.2.2 A convocação íeita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

14. DA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO

í4.í O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a

regular decisão dos recursos apresentados.

14.2Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

í5. DO REGISTRO DE PREÇO

í 5.'l O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para o

registro formal de preços, relativo à aquisição de bens e serviços, visando a eventuais e

íuturas aquisições da Administração Pública.

15.2 A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as

condições de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com preços,

especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações

contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos

licitantes, conforme exigências editalÍcias.

1S.3A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa

máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislaÇão, náo

obrigando o Municipio de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada,

possibilitando a aquisiçáo integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

í5.4 O presente Registro de Preços terá validade de um (0í) ano, a contar da data de

assinatura da respectiva ARP.

í 5.5 A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a firmar as

contratações que delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento

específico para a execução dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário

do registro a preferência de fornecimento em igualdade e de condições.

15.6 Homologado o resultado do certame, a Comissáo Permanente de Licitação

convocará os interessados para assinatura da ARP, no prazo de ate 05 (cinco) dias,

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de íornecedores a serem registrados,

a qual se constrtui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas,

observados os requisitos de publicidade e economicidade.

í5.7 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para

a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no ptazo de xx dias, a contar da data de

seu recebimento.

í5.8 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
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16. Dos oRcÃos pARTtctPANTES e nÃo PARTIcIPANTES
í6.í Orgãos Participantes - lntegram a Ata de Registro de Preço a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, tendo como Órgão Gerenciador do presente SRP a

Superintendência de Registro de Preço desta Comissáo Permanente de Licitação - CPL

16.2 Órgãos não participantes - todos os demais órgãos da administração pública

municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares,

empresas públicas, sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município.

17. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS
17.'l Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer

outro órgáo/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do

certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendêncra de Registro de

PreÇo desta Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente comprovada a

vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Municipal no 13, de 31 de março de

2015.
17.2 Os órgãos e entidades que nâo participaram do Registro de Preços, quando

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse

junto a Comissão Permanente de Licitação, para que esta indique os possíveis

íornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

í7.3 O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de

Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

17,4 Cabeé aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não

participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo

previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

assumidas, respeitado o disposto no Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015.

17.5 As solicitações de adesáo, concessáo de anuência pelo fornecedor e autorização do

órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emrtido pela presidência do órgão
gerenciador.

í8. DA EXCLUSÂO DO FORNECEDOR REGISTRAOO
18.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando

{RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BATRRO JUÇARA - IMPERATRIZÀ4A

15.9 A aquisiçáo dos produtos/prestação dos serviços junto ao fornecedor registrado será

formalizada pelos Órgãos lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência,

através de requisição formal, ou similar, no que couber.

í5.íO Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos reÍeridos no

item anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condiÇões estabelecidas,

convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e

nos termos de sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.



Fls.

,l ESTADO DO MARANHÃO
PREF EITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

G22
CPL

í8.1.í Descumprir as condiÇões da Ata de Registro de Preços.

't8.1.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

í8.í.3 Náo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar

superior àqueles praticados no mercado.

í 8.í.4 Tiver presentes razões de interesse público.

í8.Í.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do

caput do Decreto Municipal no 13, de 3í de marÇo de 2015, assegurados o

contraditório e a ampla defesa, será formalizada por despacho da Presidência

da CPL.

í8.1.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuçáo

contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente

comprovado.

í9. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR
Compete ao órgão Gerenciador:

í9.í Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de

Preços - SRP;

í9.2 Eíetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro

de Preços;
'19.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação' sempre que

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,

obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contrataçáo definidos

19.4Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

registrados;
'19.5 Aplicar as sançóes, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações

contratuais, em relação às suas próprias contratações;

í9.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da

vantajosidade dos preços registrados;

19.7 Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;

19.8 Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas

contratações dela deconentes;

19.9 Compete aos órgãos interessados e não participantes:

a. Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador;

b. Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de

instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias,

observado o prazo de vigência da ata;

aRUA URBANO SANTOS, N' 1657 _ BAIRRO JUÇARA.IMPERATRIZ/I\4A
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2í. DO CRITERIO DE REAJUSTE
21.1 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos do contratado e a retribuição da Administraçáo pa,a a justa remuneraçáo'

será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na

forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8,666/93.

22. EXECUçÃO DO OBJETO E DA FTSCALIZAçÃO
22.í Os critérios de execuçáo do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

Referência, Anexo l, deste Edital.

23. DAS OBRTGAÇOES
23.1 As obrigaçôes da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência, Anexo l, deste Edital.

24. DO PAGAMENTO

24.1 As condiçôes de pagamento estáo previstas no Termo de Referência, Anexo l,

deste Edital.

25. DAS MULTAS E SANçÔES ADMINISTRATIVAS
25.í A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de lmperatriz e será descredenciado no cadastro de fornecedores

da Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do

valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

25.1.'t Cometer fraude fiscal;

25.1.2 Apresentar documento falso;

25.í.3 Fizer declaração falsa;

25.í.4 Comportar-se de modo inidôneo;

25.í.5 Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

25.í.6 Deixar de entregar a documentaÇão exigida no certame;
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20.í Após a homologação da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de

classificação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o (s) declarado (s) vencedor (es)

para assinatura da Ata de Registro de Preços.

20.2 Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo

da sanção que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração, dentro do prazo e

das condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação,

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiÇões, ou revogar a licitação.

20.3 A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperfeiçoará o

compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a validade de 12

(doze) meses, a partir da sua assinatura.

20.4A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos

termos do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 20í5.

{
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25.í.7 Não mantiver a proposta.

25.2Pa.a os fins da Subcondição 25.í.4, reputar-se-ão inidones atos como os descritos

nos artigos 90,92,93, 94, 95 e 97, da Lei n" 8.666/93 e a apresentação de amostra

falsiíicada ou deteriorada.

25.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes, segundo a gravidade

da íalta cometida:

25.3.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização,

no caso descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste

contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar pre.iuízos à

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

25.3.2 Multas:

a.0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais

odontológicos entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a

CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou

pela rescisão contratual. em razão da inexecução total.

b. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato

ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste

instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

c.5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condiçóes de garantia estabelecido no contrato

d.5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutençáo das condições de habilitação e qualificação exigidas no

instrumento convocatório.

e. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato

f.200lo (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato -

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigaçóes

contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido

na alínea "a".

25.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

25.5 Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puniÇâo ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuÍzos

resultantes e após decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no inciso anterior.

26. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAçAO AO EOITAL

26.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregâo

G21
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27. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
27.í Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)

vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

27.2 O(s) licitante(s) vencedor (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis,

prorrogável uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para

atender à convocaçáo prevista no item anterior.

27.3 Se o(s) licitante(s) vencedor(es) náo apresentar(em) situação regular ou recusar-se

a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicaçáo das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem acima

27.4 Não será admitida a subcontrataÇão total ou parcial do objeto da presente licitaçáo,

a associaçáo da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

28. DO PRAZO DA VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

28.1 O futuro contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro do

exercício financeiro em que for formalizado.
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mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eleÍônico indicado no

tópico "DADOS DO CERTAME", até às 23:59 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

26.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a
realizaçáo do certame, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteraçáo não afetar a

formulaçáo das propostas.

26.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o

endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as 23:59 horas,

no horário oficial de Brasília-DF.

26.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro

será auxiliado pelo setor técnico competente.

26.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

26.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnaçáo é medida excepcional e deverá

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do

Comprasnet e no site da CPL e vincularão os participantes e a Admlnistração.

29. DA RESCTSÃO COHTRATUeI
29.,1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto

nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

29.2 0s casos de rescisáo contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa

29.3 A rescisão do contrato poderá ser:

29.3.í Determinada por ato unilateral e escrito da secretaria Municipal de saúde -

SEMUS, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll, do art 78 da Lei

(
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8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (kinta)

dias; ou

29.3.2 Constitui ainda motivo para rescisáo unilateral do contrato, sem preiuÍzo da

aplicação das penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas

trabalhistas, bem como o náo recolhimento das contribuiçóes sociais,

previdenciárias e para com o FGTS.

29.3.3 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUS; ou

29.3.4 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

29.3.5 Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao

contratado o contraditório e a ampla defesa , de acordo com o artigo 78, incisos XIV

a XVI da Lei Federal no 8.666/93:

a. O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçóes e prazos.

b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais' especificaçóes e lentidão

do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão dos servrços ou fornecimento nos prazos estipulados

c. A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação

á AdministraÇão.

d. O desatendimento das determinaÇôes regulares da autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus

superiores.

e. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do

parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Í. A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado

h. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa

que prejudique a execução do contrato.

i. Razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está

subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se

refere o contrato.
j. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando

modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágraÍo

primeiro do artigo 65 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

k. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por

repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado ao

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigaÇões assumidas até que seja normalizada a situação;

RUA URBANO SANTOS, N' 165? _ BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZ,{\trA
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l. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria

Municipal de Saúde - SEMUS decorrentes de obras, serviços ou fornecimento,

ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra' assegurado ao

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigaçóes até que seja normalizada a situação.

m. A não liberação, por parte da Secretâria Municipal de Saúde - SEMUS, de

área, local ou objeto para a execuçáo dos serviços nos prazos contratuais, bem

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

n. A ocoÍência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

o. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis.

p. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado

com outrem, a cessáo ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual,

bem como a fusão execuçáo do contrato.

29.4 Quando a rescisáo ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78' sem que

haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados

que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a. Devolução de garantia;

b. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. Pagamento do custo da desmobilização.

29.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

29.6 Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão

administrativa prevista no aÉ..77 da Lei 8.666/93.

30. DA ANTICORRUPÇÂO
30.í Na execução do futuro contrato é vedado à secretaria Municipal de saúde de

lmperatriz e à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor

seu:

a. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a

agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b. Criar, de modo fraudulento ou inegular, pessoa .iurídica para celebrar o

presente contrato,

c. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;

ou

e.DequalquermaneirafraudaropresenteContrato;assimcomorealizar
quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos

termos da Lei no 12.84612013 (conforme alterada), do Decreto no 8.42012015
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(conforme alterado), do U.S. ForeigncorruptPracticesAct de 1977 (conforme

alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis

Anticorrupção"), ainda que náo relacionadas com o presente Contrato

32. DOS ANEXOS
32.í lntegram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos:

a. Anexo I - Proposta de Preços, Termo de Referência e Especificações

Técnicas;

b. Anexo ll - Modelo de Carta Credencial;

c. Anexo lll - Minuta do Contrato;

d. Anexo lV - Declaração a que alude o at1 27o, V da Lei n.o 8.666/93;

e. Anexo V - Modelo de Declaraçáo Dando Ciência de que cumprem plenamente

os Requisitos de Habilitação.

Í. Anexo Vl - Ata de Registro de Preços

33. DO FORO

33.'l As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que náo possam ser

dirimidas administrativamente, serão processadas e.iulgadas no Foro da Comarca de

lmperatriz, Estado do Maranháo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

34. DTSPOSTçÕES FINAIS

34.í A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão,

devidamente motivada, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o

certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,

mediante ato escrito e fundamentado.

34.2 A anulação do Pregão induz à do contrato.

34.3 As licitantes não teráo direito à indenização em decorrência da anulação do

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

34.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste

Pregão promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação nos termos do §EL.-&
da Lei 8.666/93.

34.4.1 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando

necessários à confirmaçáo daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão

encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio
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31. DA SUBCONTRATAÇÃO
3í.'l Não é permitida a subcontrataçáo total ou parcial para a execução do contrato
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de lances, observado o prazo de que trata o § 20 do art. 38 (Art.26 §9o da Lei

10.024t19).

34.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar

erros ou falhas que não alterem a Substância das propostas e dos documentos e a Sua

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificaçáo e habilitação.

34.6 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste

Pregão.

34.7 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de

certificação disponibilizada pela lcP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n'2.200-2,

de 24 de agosto de 2OO1 , seráo recebidos e presumidos verdadeiros em relaçáo aos

signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em

papel.

34.8 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situaçáo do art. 34 da Lei n' 'l 1.488,

de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas

de pequeno porte.

34.9 Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e

o te)do do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o

texto do Edital.

34.10 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por

conveniência da CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n'

10.52012002.

34.11 Este Edital será disponibilizado a qualquer interessado, através dos sítios

qov.br/comoras e imperatriz.ma.oov.br/licitacoes/, no link "central de Licitações -
Pregáo Eletrônico".

34.í2 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n''12.846, de í'de agosto

de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e

civil de pessoas .iurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública,

em especial, ao constante no art. 5" inciso lV, correspondente aos procedimentos

Iicitatório, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao

certame, implicará aos envolvrdos as penalidades previstas no mencionado diploma

legal.

34.í3 Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza

divisível, que possua cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

34.í3.1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota

principal.

34.í 3.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal' a

contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço'

GJq
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34.13.3 Nas licitações o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de

aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota

reservada for inadequada para atender asquantidades ou as condiçôes do pedido,

justificadamente.

lmperatriz - MA, 18 de JULHO de 2022.

À0rr*,* Cy,*"
Daiane Pereira Gomes

Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO N'045/2022. CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA), de de 2022

Prezados Senhores,

(empresa). com sede na cidade de

Rua-, ho 

-, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número-,
neste ato representada por , portador do CPF no _----------e
RGno-,abaixoassinado,propóeaSECRETARlAMUNlClPALDESAUDE-
sEMUS, os preÇos inÍra discriminados, para aquisição eventual e futura de materiais de

consumo e permanentes odontológicos, para atender as necessidades dos

Consultórios Odontológicos que prestarão seus serviços na Saúde Bucal de

lmperatriz (unidades Básicas de saúde, Plantão odontológico, odontologia da uTl AD

do HMI e atividades de promoção de saúde bucal), e do centro de Especialidades

Odontológicas - cEO, objeto do PREGÃo ELETRÔNlco No 045/2022-cPL:

a) P-]azo de validade da proposta, que nâo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,

contados a partir da data de sua abertura.

b) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de Íorma parcelada.

c) Preço Total poÍ extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

,na
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í. DOOBJETO
l.l Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição eventuai e futura de materiais

de consumo e permanentes odontológicos, para atender as necessidades dos Consultórios
Odontológicos que prestarão seus serviços na SaúCe Bucal de Imperatriz (Unidades Básicas
de Saúde, Plantão Odontológico, OContologia Ca üTi AD do HMI e atividades de promoção
de saúde bucal), e do Centro de EspecialiCades OdDniológi€s - CEO.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição dos materiais odontológicos ern questão é de suma importância para o

abastecimento das coordenações da secrêtaria municipal de saúde, haja vista que são
imprescindíveis para e !-Ílelhcriâ ê manutei'jçãc da qualidade de vida da população sendo
indispensáveis na reabilitaÉô oe pacientes tratados ern lmperatriz - MA.

2.2 Reiteramos que aquisição Cc ínateriai sclicitarle visa atender às necessidades de todas
as especiâlidades odontológicas do SUS ro ânbito municipal, e sêrão utiiizados ern
atendimentos ocontológiccs arnbulatcÍiais e cie urEência e emergência nos pacientes do
SUS.

2.3 A divisão dos materiais ccicntológicos foi de 1 (um) lotê único porem o julgamento é por
itens, visando dotar de rnaicr celericjade e eficiância as várias etapas procedimentais
relativas à iicitação, fcrmalização e gerenciamento das atas de registro de preços, aquisiÉo
e recebimentc dos materiais odontológicos ê controles dos atos processuais, com reflexos
na economia pi'ocessual e financeira, aiém de propcrcionar uma maior atratividade pafa âs
empresas participantes da licitação.

2.4 Ademais tencio cor, ro a convênrência de quâ as 3íiiregas sejam Íeitas de forma parcelada
e atenda mais de um órgão ou entidacie rio inu;licípio, o Sistema de Registro de Preços
demonstra-se a opÉo mais viávei ao p!'oc.ediii-ientc iicitatório.

2.5 Os materiais previstos neste -!-eie'io de Refêrência sê ênquadram na classificação de
bens comuns, nos termcs da !-ei n" 1C.520, cie 2032, qse regulamênta a modalidade do
Pregão, por possuir características gerais e especiÍicas usualmente encontradas no
mercado, podendo, ilortânto, sêí licitedo por meio da rnodalidade Prêgão Elêtrônico com
vistas a obter a melhcr proposta para â Administração Púbiica.

2.6 Para iêntc, o pÍesente TR explicite ôs elerÍrentos básicos e essenciais deterrninados pela
legislaçãc, descritos de foÍna a suirsioiar aos :irtoíêssa.ios ern participaiern do certame
licitatório na pÍeparação Ca occunrentação e na eiaboraçâo ca proposta.

2.7 Optou-se pela organização dêsi3 ceÍâme p.]i;iê.n, sempre em.êspeito a mais ampla
competição e ccnfci'rne plerjisto rc ':tÍ. 23 §§ 1'e 2o iia Lsi n.86ô6/93 e Súmuia 247 do
Plenário do TCU.

DO FUNDAMENTO LEGÁL
A eventuai e futura contrêtação de pessoa jurídica, para a aquisição dos metêÍiais

odcntológicos, objeto dêste Têrrno de Referêrcia, se enquadra na classificação de bens
comuns, e encontra amparo legal na Lei tio i 0.52C, Ce 17 cie jtllho de 2002, regulâmêntada
no l\ilunicípio peio Dêcretc Municipal a.' ?"2i2{JÜ7 no Decreto L4unlcipal n.o 013, de 31 de
março de 2C15 e aiteiações pcsteriores, que reguiarnenta o Sistema de Registro de Preços
no Município de irnparâtriz; na Pofieriã f 4t B, le i 3 .je seteÍnbÍc de 2002, dc lülnistério da
Fazenda - Secretarla ,.-io -iesc,.tic liecioral, Seciei:c Fecterai n' i0.02412019 e nas demais
iegislações cor!'e!atas, aDiicanis-ss, subsidiatla;rÊ;-l:ê, no quê couber,

A\,. Dorgilai Pinheiro de Sousar no 47 - Cei,i.c, CEP 65903-270.
Fone: (99) 3524-987 ) i Fax: (99) 3524-9972
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de junho de í 993, com suas alterações sirbseqüenr:es.
3.2 Justifica-se a opção pelo sistema de registro cje preços devidc ô quanto â Administração

tende a economizar nas suas aquisições, não precisando prcvidenciar grandes áreas para
armazenagem de materiais, e ainda, resolve seu prcbiema quando Se torna diÍicultoso prever
com total exatidão os quantitativos a serem licitados, entre outras vantagens. Segundo Edgar
Guimarães e Joel de Menezes Niebuhr (2008, p,25), assinaiam que o sistema de registro de
preços ameniza muito a tarefa dos órgãos públicos, senão vejamos;

"A principal vantagem da registro de preços ocorre em relação.aos objetos cujos
quantitativos sejam de difícil previsibilidade, cono ocorre com pneus, peÇas,
combustíveis, material de expediente, medicamentos, insumos de informática, etc.

3.3 A aquisição de materiais oCcntoíóEicos pelc sistema de registro de preços está
claramente enquadrada na seguinte hipótese dc Art. 3o, lV do Decreto Municipâl n.o 13/201S,
quando, pela natureza do objetc. não ícr possível definir previamente o quantitâtivo a ser
demandado pela AdministraÇão. Dêvida a grande necessidade das compras de materiais
odontológicos pela Secrêtaíia lviunicipal de Saúde para o atendimento dos pacientes
âtendidos no Hospital lviunicipal e em suas Coorcienações, encontra-se a dificuldade de
encontrar com exatidão o quantitativc â se!' utilizado duÍante o ano, deixando claro o po!.quê
da opção pelo sistema de registrc de preços.

4 DA DOTAçA,O
Na licitação para registro de pieços não é necessário indicar dotação oÍçamentária, que

somente será exigida Dara a foÍmalização do conkato ou outro instrumento hábil, nos têrmos
do aú. 70, § 20, do Decrêto Municipai Ci 3/2015.

4.1

5. DA MODAT-|DADE E TlpO DÊ LtCrÍAçÃO
5. I Modalidade de Licitação

5.1.1 O certame licitatório será reatizado na modatidade de PREGÃO ELETRON,CO,
pelo SISÍEMA DE REGISTRO DE PREçO, e. em conformidade com a Lei Federal n.o
10.520, de 17 de juiho de 2CC2. regutamentada no Município peto Decreto Í\Iunicipal n.o
22120A7 , Decreto Municipal n.c 013, de 31 de maíço de 2015, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços no Í!4unicipio de lmperatíiz, e Lei n.o 8.666, de 2.1 de junho 1993
e suas alterações.

5.2 Tipo de Lícitação
5.2.1 Será adotado na licitação o ciitério de julgamentc com base no TlpO ÍIÍENOR

PREçO POR iTEM.
5.2.2 Justifica-se a opção tipo rnencr preÇc pcr item a rnodo a ampliar a disputa entrê

os licitantes, mostra-se vantajosa pai'a Acirninistração, na medida em que possa ser
realizado um único procecjirnentÊ cci-t todos os itens.

DA. pARTtCtpAÇÂO DE MICROÊMPRESA E ÊMPRESA DE PEQUENO PORTE
O licitante que cumpÍir os rêquisitos legais para qualiflcação ccmo Microempresa (ME)

ou Empresa de Pequeno Poftê (EPP), consoante ai-t. 3o da Lei Complernentat n".12312.006;,
e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedirnentos do s 40 deste artigo, caso tenha
interesse em usufruir do tratamento prêvisto nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comoÍovar
tal atributo mediante aprêsentaÉo de iocumentaçãc ccmprobatória.
. A cornprovação dê regulariciaie fiscai dâs mlcroempresas e empresa de pequeno porte

somente será exigida para eíeito de contrataÉo, e não como condição para participação na
licitaÇão. Na hiDótese de haver aiquma i'esti'iÇão retativa à !'egularidade fiscal, será

Av. Dorgivai Pinheiío de Sousê, nc 47 - Centro, CEp 65903-270 - Im
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assegurado pÍazo de 05 (canco) diâs úteis. prorrogável poÍ igual período, para a
regularização da documêntação.

Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pêqueno poÍe.

Para o processo em questão dêvêrá ser respeitado o art.48, inciso I, da Lei no 123/2006,
que estabelece exclusiva participaÇão das microempresas e empresas de pequeno porte
nos itens de contrataÉo cujo vaior seja atê R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Será concedida- prioridade de contratação cje microempresâs e empresas de pequeno
porte sediadas no ÂVBttO LOCAL, nos tér:nos do art. 9o do Decreto no g.S3B/2ó15'para
promovêr o desenvolvimênto econômico e sociai no âmbito Iocal.

'7 .1

8.1 Para se habilitar âo procêsso iicitatório, os lnteressados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e paÍágrafos cios Arts. 28, 29, 30 e 3i da Lei no.
8.666/93.

8.2 Para fins de habilitação, a título de qualiÍicaçãc técnica, a empresa licitante devêrá
apresentar:
8.2.1 Comprovante dê aptidão parà desempenho de atividade pertinente e compatíve!

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através cia
apÍesentação de atestado(s) fornêcidc(s) poí pessoa jurídica de direito público ou
pÍivado.

8.2.2 Alvará Sanitário vigente expedido pelo orgão da Vigilância Sanitária do Estado
ou do Município da sede do licitante, nos têrrnos da Lei 6.360176, adigo 20 e artigo 80,
il.

Av. Dorgivai 9inheiro de Sousa, nc 47 - Centro, CE?
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada, rêdigida com clareza em iínguâ portuguesa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assiiâda na última folha e rubricada nas demais por
pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descrição detalhada e êspecificaçÕês necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforrne Anexo l. O licitante ciever'á indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inciusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, coníorme Anexc l, e íespect;vo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em aigarismos e o valor totai da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão aceitos até 02 (Cuas) casas decimais após a vírEula na ciescrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso. será considerado este último.
c) Atender às especificações mínimas estabeleciCas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo !), correspondênte aos itens a sêrêm adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habiiitadâ pela empresa.
d) Os preços apresentados na propcstâ devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e incjiretos, tnbutos incioentes, taxa de administração, serviços,
êncargos sociais, trabalhistâs, seguros, trêinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Êdital e seus Anexos.

DA HABTLTTAÇÃO
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8.2.3 Autorização de Funcionamento e Comercialização (AFE) ernitida pela ANVISA,
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DASOBRTGAçOESDACONTRATADA', .

ESTADO D() ]\4ARANHAO
PREFEITIJ'RÂ MUNICI PAL DE IMPERÁTRIZ

Secretária Municipal de Saúde / SUS

Âv. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Cenri.o, CEg 65903-270 - im
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: 199)

Fls.

SE

q2

v.brsite:,!h,w.iÍnpêràtiz
,-2

\)

ratriz (r"1A)

9.1 No fornecimênto do objeto do presente ccnti'ato, cbríga-se a contratada a envidar todo
o empenho e a dedicação necessários ao liel e adequado cumprimento dos encargos que
lhe são confiados, obrigando-se aincia, alé..n das obrigaÇões estabelecidas deste Edital e do
Têrmo de Referência, a:

9.2 lniciar a êxêcução do objeto logo após o recebimento da "ordem de Forneclmento",
emitida pela contratante, de forma parcelada, vigoiando até 31 de dezêmbro do exercício
financeiro em que for formalizâdo o contrato.

9.3 Respêitar o prazo estipulado parâ a êxecução do objeto, conforme estabelecido no Edital
e Termo de Referência e na propcsta da CONTRATADA.

9.4 Observar o prazo máximo no qual a Contratacia Íicará obrigacia fornecer os materiais
odontológicos, após cada sclicitação Íorrnal. cor,forrne Edital e TeÍmo de Referência.

9.5 Comunicar à fiscalização da Ccniratante, pcr escrito, quando verificar quaisquer
condiçõês inadequadas a execuÇão Co contrato ou a irninência de Íatos que possam
prejudicar a perfeita execução cio objeto.

9.6 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procêdimentos e técnicas adotados.
9.7 Responder integralmênte poí perdas e danos que vier a causar a CoNTRATANTE ou a

têrceiros, em nzáo oe ação ou omissão, dolosa ou cLrloosa, sua ou dos seus prepostos,
indepêndentemente de outras cominaçõ,es contratuâis ou legais a que estiver sujeita.9.8 Manter durante a êxêcução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habrilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe foíêm solicitados pela contratante, devendo
comunicar à CoNTRATANTE a superveniência de Íato impêditivo da manutenção dessas
condiçÕes.

9.9 A assinatura do contrato por pessoa competênte deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis aoós a noÍificaçãc ca ccntratada, sob pena das sanções
previstas no art." 8í na Lei 8.666i93.
9.9.í A rêcusa injustificâda do hornciogatório ern assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento êquivalente, dentro do prazo estabelecicio pela Administração, caracteriza
o descumprimento totai da obrigação assumica, sujeitando-o às penalidãdes lega!mente
estabelecidas.

f . i0 Aceitar, nas mesmas ccndiÉes contratuais, os acréscimos e supressôes do valor
ini-cialmente estimado para a execução do ccntrâto, nos termos do § 1d; do art.6s da Lei
8.666/93.

9.1I Executar fielmente o ccntrato, de acordo com as c!áusuias avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conse-euênciâs dê sua lnêxecução total ou parcial.

9.12 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrâto, c1 (um) preposto como seu
represêntante, conforme elenca (a!'t. 6E. da Lei 8666i93), aceito pêla Administração, que
deverá se reportar direlamente âo Gestor cio contrato, pessoalmente é/ou via
eletrônica/telêfone, para acompanhar e se responsabilizar pela exêcução do objeto.

9.13 A vatidade do produto NÃo DEVE SER INFERIOR a 75% (setentá e cinco por cento) do
estimadc pelo fabricante no ato da entÍega, prazo esse que é contado a partii de sua data
de fabricação. (Ex. Se o oroduto possui data cie vatidade de 24 (vinte e quatro) meses, no
ato da enkega deve possuir no MíNiiAO íB (ciezoiro) meses de validade).'
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9.14 Reparar, corrigir, remover, substituir, desÍazer e iefazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no r.náximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
solicitação da Contratante, quaisque!' vícios, defeitos, incorreções, srros, falhas e
imperfeições, decorrente de cuipa Ca Ccrrtraiada no âto cia êxecução do obieto.

9.15 Responsabilizar-se pelos danos causadcs diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do ccnt!'âto, não excluindo ou reduzindo essa
rêsponsabilidadê ê fiscalização ou o accrnpanhamento pelo órgão interessado.

f.i6 Responsabilizar-sê por todo ê qualquer dano ou prejuizo causados por seus
empregados, ou representiantes, d;reta e indi!'etai"nêntê, âo adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes cie aouisições coirr v:cios ou deÍeitos, constatávêis nos prazos da
garântia, mesmo exoirado a ptazo.

9.17 A Responsabilizar-sê pelos encargos trahalhistas, previdenciários, fiscais ê comerciais
resultantes da execução do contrato.

9.1 8 A inadimplência da Contratada, com reíerênciâ aos encargos trabalhistas, fiscais e
comêrciais, não transfere à Ccntratante ou a tereeiros a responsabilidade por seu
pagamento.

9.19 Responsabilizai'-se pelo cumprimento das prescrições refe!'entes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do tlabalho de seus funcionários.

9.20 Não transferir a terceiros, total cu parcial, a execução do objêto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante.

9.21 Arcar com todas as despesas, diretas ou lnciiíetas, deccrrentes do cumprimento das
obrigâçõês pactuadas entrê âs panês.

9.ZZ Pagar todas as despesas, tais *,"no taxas, ir'npos:os, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obrâ, gai'antia e todas as despesas cieccrrentes dâ ccntrataÉo.

9.23 Garantir que a ação ou omissãc, iota! ou paíciaí. da Íiscalização do setor competente,
nãc eximirá a Conkatada de total resp.rnsabilidade cuanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas ent:'e es partes.

9.24 Relatai a Contratante tccjâ e qualquer i,rêguiâiiaade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontaiíientê todÕs cs esclaiecimentos que Íorem solicitados.

9.25 Responsabilizar-se por tocias as prcvidênciês ê cbrigeÇões estabeiecidas na legislação
êspecíflca cje acidente de trâbaino, bern camo pci' todas as despesas decorrentes do
fornecimento do cbjeto teis comc,: selárics, seguÍo de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizaçÕes, vales-trânsoories, vales-refeiçôes, e outrâs que porventura
venham a ser criaCas e exigiCas por Lei.

9.26 Responsabilizar-se ainda por todas as despêsas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalhc, encargos trabalhistas. prêvidenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, ccntribuiçôes de qualquer nalweza ou espécie, salários e
quaisqusr outras despesas nêcessárias à pedeita Êxecução dos se!-viços contratâdos.

9.27 Responsabilizar-se por quaisquer açÕes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas pcr foiça dê Lei, ligarjâs ao curnprimento Co contrato.

9.28 Fornecer a seus emp!'egados tcdos os Eouioamentos de P;oteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Meciicina Co Trabaiho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e sêguíânça oo tÍabalhc.

9.29 Arcar com todos JS ônus de trânsportês e fretes necessários.
9.30 Rêspeitar as normas de cont.ole de bens e rie Íluxo de pessoas nas dependências da

ContÍatante;
9.3 i Responsabilizar-se pêlo trânspode. acondlcionamento e êntrega inclusive o

dêscarrêga!'r,ento dos mate!"iais 3i'lcniÕlógicos.
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9.32 Os materiâis odontológicos devêm ser acondicionados em caixas.
9.33 SujeitaÊse a mais ampla ê irrestrita flscalização por parte da Administração Municipal.
9.34 Entregar o objeto na Secretaria trrlunicipa! de Saúde ou outro local designado por esta.
9.35 Apresentar no ato da assinatura do ccntrato a planiiha de preços da proposta final

ajustada ao último lance oÍertado oelo licitante vencedor sob pena dê recusa da assinatura
do contrato.

9.36 Manter inalterados os prêços e condiçÔes dâ proposta.
9.37 Lançar na nota fiscal as especiflceções dos materiais odontológicos, de modo idêntico

aqueles constantes do anexo I do Edital e Terrno de Referência.
9.38 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da êxêcução do

contrato.
9.39 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumpÍimento das disposições

contidas no Termo de Referência, no ECital e na Ata de RegisÍo de Prêços, inclusive quanto
ao compromisso do fornecimento dcs rnateriais cdontológicos registÍados, atendendo às
solicitações do governo muaicipal.

9.40 Atender as demais condiçóes descritas no Tei'mo de Referência.
9.41 São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;

b) a subcontratação para a exêcução do objeto deste cont!'ato;
c) a contrataÇão de seívidor pertêncêntê ao quadro de pessoâl do Município, durante o

período de fornecimento.
9.42 Preservar e manter a CONTRATANTE saiva de quaisquer reinvindicações, demandas,

queixas e representações de qualquer natureza, em qualquer espécie dê mídia ou redes
sociais, decorrentes da prestaÇão do sêrviço/fornecimento, se comprometendo ainda a
cientificar seus empregados ou prestadores de serviço que estejam envolvidos com o serviço
contratado, direta ou indiretamente, quanto ao prêsente item, para que as obrigaçôes
oriundas desta ciáusula sejam efetivamênte observacias.

í0. DAS OBRTGAçÕES On COnrnarANTE . - -

l0.l Efetuar o pâgamento na fo!'ma cjo item '12 deste Termo, após o recebimento dêfinitivo
dos mâteriais odonto!ógicos e ve icaçãc do cumprimento de todas as obrigações legais,
fiscais, previdenciárias, trabâlhistas e âs dêmais disposiçÕes deste Termo de Referência.

10.2 Designar um profissional, pârâ na qualidacie de fiscal, acompanhar e Íiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item 17 Ceste Termo de Referência,

10.3 Promover o acompanhamento e a fiscalizaçâo do Contrato, sob o aspêcto quantitativo e
qualitativo, anotancio em registro próorio as falhas cietectadas.

10.4 Rejeitar os materiais odontológicos cujas êspecificaçõês não atendam os requisitos
mínimos constantes do Anexo i- Ceste Termo de ReÍerência.

10.5 NotiÍicar a empresa, por escrito, sobre innpeífeiÇões, falhas êu irregularidades constantes
da execução do objeto deste Termo de Referência, para quê sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

10.6 lnformar a contratada eventuais dêfeitos, idêntificadcs mesrno após o recebimênto dos
materiais odontológicos e exigir a sua substituição, conÍorme o caso.

I0.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidadê na execução do Contrato,
podendo recusar o !'ecêb:mento dc objeto, caso não esteja de acordo com as especificações
e condições estabeiecidas neste Terrno de Rerbrência, inÍormando as ocorrências ao Órgão
Gerenciadcr.
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10.8 Verificar sê a execução do objeto foi realizada com observaçáo às disposições
pertinentes neste Têrmo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento Cos materiais odontológiccs fornec!dos.

10.9 Convocar regularmente c interessado paia assinar c termo de contrato, aceitâr ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena dê decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.66ô/93 e suas
alteraçõês.

I 0.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, Sob a forma

de exkato, e juntado aos autcs, com a instrução processual nêcessária.
10.11 Expedir as Autorizações ie Fornecimento.
10.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de Bh às 18h00, no local determinado na

requisiÇão/autorização de fornecimento;
10.13 Disponibilizar local adequado pare a rcalizaçáo da entrega-
10.14 Prestar as inÍormações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execuÉo do contratc;
I 0.15 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniforrnes em nome da empresa e/ou c,'achá de identificação,
para a êntrega material.

10.16 Proporcionar todas as ccndições para que a Contratada possa êxecutar o objêto dê
acordo com as determinaÇões do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;

10.17 Éxigir o cumprimento de todas as obrigaÇóes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais â os têrrncs de sua proposta;

i0.18 Prestar esclarêcimentos que se rizerern necessários à Contratada.
I 0.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidadês.
10.20 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções adrninistrativas previstas na

legislação.

11. DAVIGÊNCIA DOCONTRÁTO E LOCALDE ENTREGAi.
ll.l O futuro contrato que ad,/ir oeste Termc de Referência, vigorará da data de sua

assinatuÍa até 31 cje dezembro do exercício financeiro êm que for formalizado.
11 .2 O cronograma de distribuição corn os locais e os horários será deÍinido conforme

necessicjade de cada órgãc integrante. A ernpresa que rão cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/33 e suas âitêrações.

11.3 Os materiais odontológicos serão entregues, sem ónus adicional para â contratante, na
sede dos órgãos integrantes, ccnforme cronograrna de cada uma em lmperatriz-lvlA ou local
designado por pessoa cornpetente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por
pessoal qualiflcada da contratada-

11.4 A empÍesa vencedora dêvê efetuar a êntíega dcs pedidos em perfeitas condições de
ingestão, conforme proposta apresenteda, especificaçôes iécnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro dos horários estabeieciCos.

11.5 Os materiais odontoiógicos não serão recebidos se as e!'nbalagens apresentarem sinais
de violação, aderência ao produto, umidade, ori inaciecuação êm relação ao conteúdo, e nâo
estiverem devidamente identificades. Devern estal de acordo com o que estabelecido na
legislação vigente.

I 1.6 O recebirnento dos materiais cdontclógicos nãc impiica na sue acêitação deÍinitiva,
porquanto dêpêndêrá da verificaÉo co res!.rltado, ocr nernbro da unldade a quê se dêstina
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os mesmos, da satisfação de todas as êspecificaçÓes cio Termo de Referência'

12. DopREçoEDAscoNDlçoEsDEPAGAMENTo Cil
12.I O valor êstimado da eventua! e futura aquisição dos materiais odontológicos fora

estimado após ampla pesquisa de mercado com empresas do ramo, contratações de outros

entes públicos, sítios eletrÔnicos especializadcs, conÍorme lnstrução Normativa n. 73l2o2o

- SEDGGD/ME, com o intuito de balizar-se pelcs p!'eços pÍaticados no âmbito dos órgãos e

entidades da Administrâção Pública, conÍorme preconiza a Lei 8.666193, chegando ao valor

global estipulado em R$ 2.088.072,9507 (Dois milhões oitenta e oito mil, setenta e dois reais

e noventa e cinco centavos).
12.2 os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobrê oS serviços, não podendo Sofrer reajuste de

qualqüer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 13 destê Termo de Referência;

t2.i iaso a Contratante não ciemandê o total dâ quantidade êstimada, nâo será devida

indenização a Contratada, observacias as prescrições da Lei no 8.666/93'

tZ.4 A CóNTRATADA deverá apresentar, pré-faturarnento com detalhes dos foÍnecimentos,
para conÍerência por parte da CoNTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

t2.5 Depois de realizada confêrência e aprovaçâo do pré-faturamento, a CoNTRATADA
deve emitir a ncta fiscal/fatura Íeiativâ ao fcrnecimento êm 02 (duas) vias, que deverão ser

entregues na secretaria Municipal de saúde, situada na Av. Dorgival Pinhêiro de Sousa, no

47, Centro-lmpe ralrizlüA. para fins de liquidação e pagamentc.

t2.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria lrrÍunicipal de Saúde, por meio

de transferência êletrônica ou ordern bancária, e,'n até 30 (trinta) dias apóS a aceitação
definitiva dos materiais odcnto!ógrcos, ccrn apresêntaçâo das notas fiscais devidamente
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certificadas pelo Agente Públicc ccmpetente.
lZ.7 O pagamento deverá ser efetuado em P

F o Dos íviÂTERIÂls à medida que forem êntrêgues os
mesmos, não devendo estar v;nculaCo a liquidação total do empenho.

tz.8 A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de
sua adimpiência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, reguiaridade relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Sêrviço - FGTS, com a Justiça do
Trabalho (Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de
impostos e taxas que porventura incidarn sobre os serviços contratados, inclusive quanto o
lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Seru;ços - ICMS.

12.9 Para fins de pagamento, a Contrâtante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos
devidamente autorizados e ceitlficados pelos gêstores do contrato, mediante contabilização
e apresentaÉo, ao final de cada enireg3 ou períodc não infeÍior a um mês, pela Contratada,
dos Íormulários de controlê dos íornecirnentcs.

12.10 A atêstaÇão da fatuia correspondente à prestação dc serviço caberá aofiscal do contrato
ou outro servidoÍ designado para êsse Íirn.

l2.l I Havendo erro na nota fiscaiifalura ou circunstâi-rcia que impeça a liquidação da despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CCi'.ITRATADA providencie as medidas
saneadoras.

12.12 A contagem do prazo para oag?râento será rêiniciada e contada da reapresentação e
protocolizagão junto aô Fiscal cio contratc do clocumento Íiscal com as devidas correções.
fato esse que não podeÍá acâríêtar quaiquei Ôr:us adicionai à CONTRATA.NTE, nem deverá
haver prejuízo no fornecimÊnto pelâ CONTRpJADA.

I 2.13 Nenhum pagamento sêrá êfetlrado á COIlll RAÍADA enquanto pendente qualquer
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obrigação documental ou financeira, sei'n que isso gere direito a reaiustamento de preços ou
atualização monetária.

12.14 A CONTRATANTE ieserva-se, âinda, c direito Ce sornênte efetuar o pagamento após a
atestação de que o fornecimento foi reaiizado ern conÍormidade com as espêcificaçÔes do
contrato.

I2.15 A CONTRATANTE não Íicâ obrigada a adquirir os materiais odontológicos na totalidade
do valor e das quantidades estiínadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo
com o fornecimento efetivamentê efetuado.

12.16 A CONTRATANTE, observados os princÍpios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimêntos ou incienizações devidâs pela CONTRATADA,
nos termos do contrato.

12.17 No caso de atraso de pagamento, desde olje a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante êncaÍgos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por centc ao ano), câpitalizados diariamente em regime de juros
simples.

12.18 O valor dos enca:'gos será calculado pela iórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios deviios; N = Números de Clas entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento: I = indice Ce compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestação ern atraso.

12.19 O preço unitário considerado para o fornecimento cios materiais odontológicos será o
preço registrado na A.ta dê Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vêncedora deste
Pregão.

i2.20 O preço iegistrado poderá se:' revisto ern dacorrência dê eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, conforme
Decreto Municipal n.o 13/2015.

12.21 No preço contratado já se enccntram computados todos os impostos, taxas, Íretes e
demais despesas que, direta ou inCiretamente tenham relaçáo ccm o obieto deste contÍato,
isentando a Contíatante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

l2.ZZ Os preços registrados, oferecido na proposta vêncedora serão fixos e irreajustáveis
durante toda a vigência conti'atua!, êxcêto nas hipóteses dêcorrêntês e cievidamente
compÍovadas das situaÇões píêvistas no ilem "Do Critério de Reajuste".

Í3. DO GRITÉRIO DE RÉÀJiJSTE Ú 
(

l3.l Para restabelecer a relaÉo ouê as partes pactua!'am ifiicialmentê entre os encargos da
Contratada e a reiribuição da Administraçãc para a justâ remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-Íinanceíro iniciai do ccntrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93 ê suâs âiteracões.

14. DO PRAZO E COND!çOES DE EXÊCUÇÃ0 'i)''
l4.l A execuçáo do objeto terá início iogo após o recebimento da "ordem dê Fornêcimento"

emitida pela Conti'atante, de foÍma parcelada, uigorando até 31 de dezembro do exercicio
Íinanceiro êm que tbr forrn alizado o coritiâtc.

14.2 O fornecimento dos bens seiá efett-:ado ciê í!Íiâ paícêlâda, sob demanda, confoÍme a
necessidâde e de acordo co!'.r! a ccnve;1iência da Á.díninistração, bern como da existência de
disponibilidade orçâmenrária, nas quântidades e iccais determinaios pela Contratante, poí
ocasião da emissão da solicitação Í..iimai, sendo de inteira responsabilidade da Contratada
o ônus com ê execução cio objeto.
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14.3 O fornecimento será exêcutado observado o disposto noÁnexole demais dfsposições
deste Termo de Refeíência.

14.4 A Contratada fica obrigacia a entregar os materiais odontológicos no prazo máximo de

12 (doze) dias, após a solicitaçâo Íorma! pela Contratante.
t4.5 os matêriais odontológiccs entregues devêrão estar acondicionados de forma

compatível com sua conseNação, ern embaiagens lacradas pelo íabricante.

14.6 À Contratante poderá rejeitar, no tcdo ou em parte, os rnateriais odontológicos em

desacordo com aS especificações e ccndiçôes deste Termo de Referência, do Edital ê do

Contrato.

í5. DO CRIÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJÊTO r
15.1 O (s) correlato(s) deverá (ão) ser aceito (s). da seguinte forma:

15.1.1 PROVISORIAMENTE: nc aio cia entrega, para fins de postêrior verificação da

conformidade das especiiicaçÕes cos Ínateriais ocontológicos com aquêles

determinados nos Anexcs t- Terrnc cie F.eíerência e cia proposta vencedora,

oportunidade em quê se obseivaião aDenas âs inforrnaçóes constantês da fatura e das

embalagens, em conÍÍonto corn a iespecti\'a nota Ce êmpenho.

15.1"2 OgptrutrrvnmrNTÊ: no p!'azo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provisório, após a'rerificação das especiíicaçôes, qualidade e quantidadês dos matêriâis

odontológicos e conseqüentemenie aceitação, mediante termo circunstanciado a ser
elaborado pelc fiscal do contrato, a ser designãdo pela Contratantê.

15.2 O descarregamento do produto Íicará a cargo do íornecedor, devendo ser providenciada

a mão de obra necessáíia.
15.3 O aceite/aprovação do(s) prociutc(s) pelo óigão licitantê não exclui a responsabilidade

civil do fornecedor por vícios de quaniidâCe ou qualida(e Co(s) produto(s) ou disparidadês
com as especificações estabelêcidas. r,eriÍicadas. posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no a!'t. 18 da Lei n.'8.C78/90.

í6. REQUISITOS RELACIONADOS AOS ASPECTOS QUALITATIVOS DO PRODUTO E

A VERIFICAçÃO DA LEGISL.AÇÃO SANITÁR,|A C -l6.l Os materiais cdontológicos devem estar com as especiÍicaçõês em conformidadê com
o que foi solicitacio: forma farmacêutica, concentíaÉo, ccndição cie conservaÉo, etc.

16.2 O material deve ser entregue na embalagem originai, ern períeitc estado, sem sinais de
violação, sem aderência ao produto, umiCade, sem inadequação de contêúdo, identificadas,
nas condiçÕes dê tempêratura exigicias em rótulo, e corn número do registro emitido pela

Anvisa.
16.3 Todos os materiais ocionioiógicos, nacionais cu impoitados cievern ter constados, nos

rótulos e bulas, todas as infoÍmâçÕes êm Iíngua poíiuguesa.
16.4 As embalagens devem apresentar o ncnre do farmacêutico responsável pela Íabricaçâo

do produto, com o rêspectivo número do Ccnselho Regional de Farrnácia (CRF). O registro
do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade da federada onde a fábrica está
instalada.

t6.5 De acordo com ã Portaria n" 2.814lGM, de 29 de maic de 1998, os produtos a serem
fornecidos pelas empresas rrencedoras cias iiciiações devem apresentar êm suâs
embalagens a expÍêssão 'PRClBlD,{ A VENDA iiO COil4;RClC".

17. DA FTSCALEAçÃO OO CONrnato;
17.1 A fiscalização e acompanhamento da exêcução do contrato, na forma integral, sêrão
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feitos por servidor designado no ato da contrataçâo, que anotarão em registÍo próprio todas
as ocorrências, determinando o que for ilecessár:o à regularização das faltas ou ciefeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lêi no 8.666, de 2'Í.06.93.

t7.z A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidadê da
CONTRATADA pelos cjanos causados ao CONTRATANTE ou a tei'ceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dclosa cie quaisquer de seus empregados ou prepostos.

1'7.3 A atestação de conformidade do fcrnecii"nento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscaiização do contíato ou a outro seÍvidor designado para esse fim.

11.4 As decisões e providências que ultrapassarêm a competência do servidor ou comissão
de recebimento cjêvêrão sêr adotadas pcí seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administaçãc.

1'7 .5 Poderá em casos especíÍicos, ser ieelizade auditorla especializada.
17.6 A fiscalização exercida pela CONTRA.TENTE, sobre as aquisições ora contratados não

eximirá a CONTRATADA da sua plena rêsponsabilidade perante a CONTRATANTE ou para
com pacientes e terceiros, decorrentes Ce culpa ou dolo na execução do contrato.

17.7 A CONTRATADA. facilitará à Contratantê o acompanhamento e a fiscalização
permanente das aquisiçôes e prestará todos cs esclarecimentos quê lhe forêm solicitados
pelos servidores da Conkatante designados oara tal íim.

17.8 Constitui-se como fiscalização, vei'ificar se o Íornecimento foi realizada com observação
às disposições peninentes às obÍigações da contratacia e contratante, impiicando em caso
negativo no não atesto das notas. até reguiarização:

\7.9 As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência dos servidoÍes
responsáveis pela fiscalização, deverão ser adctadas por sêus superiores em tempo hábil
para a adoÉo das medidas convenientes a administraçâo.

I 7.10 A fiscâlização deverá ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que
compreendâm a mensuração dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcançados em relação êo contratadc, corn a verificaçáo dos prazcs de
êxecuÇão e da qualidade demandada;
b) os recursos humanos empregados em Íunção da quantidade e da formação profissional
êxigidâs;
c) a qualidadê e quantidadê dcs recui-sos mâteileis utilizados;
d) a adequação dos serviços prestaclcs à rotina cie execução estabelecida;
e) o cumprimento das dernais obrigaçõês ciecorrêntes do conkato;
f) a satisfação do público usuário.

17. i I Cabe ao fiscal, também, notificar â contratada quando a mesma apresentar
irreguiaridades e/ou faltas na execução clo objeto.

18. DAS MULTA§ E SANÇÕES,ÀDi'rii';iSTRÂTiVAS
I 8.1 Peta inexecução total ou parcial Cc Ccntrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia deÍesa, aplicar à CONTRATADA as seEuintes sanções, segundo a gravidade cia falta
cometida:
18.1.1 Advertência êscrita: quando se trâtar de infração lerre, a juízo da Íiscalização,

no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato
ou, ainda, no caso de outras ccoriências que possam âcarretar prejuizos à
CONTRATANTE, desde que não ceiba a aplicação de sanção mais grave.

18.1.2 Multas:
18.1.2.1 0,C3?á (três centésimos por cento) pcr dia sobre o vaior dos materiãis

oContológicos entreEues côni ãÍÍasc. laccrridos 30 (trinta) dias de atraso a
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ooNTRATANTEpoderádecidirpelacontinuidadedaaplicaçãodamultaoupela
rescisão contratuâ1, em Qzão da inexecução total.

18.1.2.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do Íato ocorrido,

para ocorrências de atrasos ou qualquêr outÍo píazo previsto nestê instrumento, não

abrangido pelas ciernais aiíneas.
1g.1.2.3 S % lcinco por cento) pcr dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquei' conCições dê garantia estabelecido no contrato'

18.1.2.4 5 % (cinco poÍ cento) sobre c valor giobal atualizado do contrato, pêla não

manutenÉo das condições de habilitação ê qualificaÉo exigidas no instrumênto

convocatório.
1g.1 .2.5 1 O % (dez poÍ cento) sobre c valoÍ do contratc, na hipótese de rescisão contratual

por inexecução parcial do contrato.
18.1.2.6 20 % (vinte por cento) sobre c valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão ccntratuâl por inexecução do contrato -

caracterizando-se quando houvei reiteredo descumprimento dê obrigações

contratuais - atraso supeíiorao prâzo iimitê de trinta dias, estabelecido na alínea "a".

1 8.1 .3 Declaração de inidoneidaCe para licitar oi-r contratar com a ACministração Pública,

enquanto pêrdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, quê

será concedida sempíe que o contratadc ressercir a Administração pelos prêjuízos

resultantes e depois dê decorrido o prazo da sanÉo aplicada com base no tnciso

ânterior.

i9. RESC|SÃO CONTRÂTUAI- C''
I9.l A inexecução total cu pâ.cial dô conireio ênssja a sua rescisão, confcrme disoosto nos

artigos 77 a 80 da Lêi no 8.ô6.5/93.
19.2 Os casos de rescisão contra:uai sêÍãc Íoímâirnente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditóíio e a amplâ ciefesa-
i9.3 A rescisão do contrato poderá ser: ..19.3.1 Determinada oor ato unilAtêral e escritc da secretaria Municipal de saúde -

SEMUS, nos casos enumerados nos incisos i a Xll e XVll, do art.78 da Lei 8.666i93,
notificando-se a contratada com a antececiência mínima de 30 (trinta) dias; ou

19.3.2 Constitui ainda motivc .Dara rescisãc unitaterâl do contrato, sem prejuízo da

aplicação das pênalidades cabíi,eis, o não pagannento de salários e verbas tÍabalhistas,
bem como o não recolhimento Ces contribuiçÕes sociais, previdenciárias e para com o
FGTS.

19.3.3 Anrigável, por accrdo en:íê as partês, íeduziÕa a ternro no processo da licitação'
desde que ha.iâ conveoiência pata a Sêcretarie i!{unicipal de Saúde - SEMUS; ou

1 9.3.4 Judicial, ncs têrmos da legisiação vigente sobre a !'natéria.

19.4 Constituem, ainda, motivc para i'escisão do contÍato, assêgurados ao contratado o
contraditório e a ampla deÍesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV â XVI da Lei Federal

no 8.666/93:
a) O não-cumprimento cje ciáusuias contraiuais, especificaçõês e prazos.

b) O cumprimento irreguiar c: oláusulas contiatuais, especificaçõês e lentidão do seu

cumprimento. levando a Aciminis:raçãc a comprovar a irnpossibilidade da

conciusão dos serviços ou Íorirecimento ncs prazos êstipulados.
c) A paralisação da êxêcüção rjo setr,içc, sei-a lusta causâ e prévia conrunlcação á

,Adm!nistração.

EIc
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q

d)

e)

o desatendimento das determinaçÕes iêEularês de autoridade designada para

acompanhar ê fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores'

O cometimento reiteÍacio de faltas na sua execução, anotadas na forma do

parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de "!993'

À Oeóretaçao da falência ou instauração dâ insolvência civii'

A dissolução da sociedade ou o falêcimento do contratado.

A alterâÉo social ou a modificação da,'inalidade ou da estrutura da empresa que

pre.iudique a execuÉo do contrato.
haáOes Oe interêsse público, de alta rêievância e amplo conhecimento justificadas

e determinadas pela máxima autcridâde Acmin;sirativa a que está subordinado o

contratante e exaradas no processo Adrninistrativo a que se refe!'e o contratc.

Asupressão,porpartedaAdministração,dossewiços,acaÍretandomociificações
do vàlor iniciai do contr.ato além do limite permitido no parágrafo primeiro do aÍligo

65 da lei no 8.666, cie 21 Cejunho de 1993-

Ãirrp"n.ao O" sua execrf<r. pcí ordem escrita da. Secretaria Írilunicipal de Saúde

- SEüUS, por prazo strperior a 'i2C (cento ê vinte) dias, salvo em caso de

calamidade pública, grave periurbação da oÍdem interna ou gueÍra, ou ainda por

repetidassuspensÕesquetotalizemcínesmoprazo'independentementedo
pãgu*"nto oLrigatório de indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente

imfirevistas ciesriobiiizações e mcbilizações e outras previstas, assêgurado ao

contíatado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigações assumidas até que seia normalizada a situaÉo;
O airaso superior a 90 (novênta) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria

Municipal de seúde - sÉMrJS cecc!'ientes cie obras, serviços ou Íornecimento,. ou

parcelas destes já recebidcs ou executados, saivo em caso de calamidâde pública,

ôiáve perturOaçáo da ordem intefna ou guêÍia, assêgurado ao contrâtado o direito

ã. opi"t pela suspensãc do cu!-ílprimento de suas obrigações até que seja

0
s)
h)

i)

i)

k)
r-V

-S/

r)

normalizada a situação.
m) A não liberação, po; partê da Secretarla t'lunicipal de Saúde - SEtu]Uq' de área'

local ou cbjeto para â execução dos ser.riços nos prazos contratuâis, bem como

das fontês àe ,'nateriais nâiurais esDecificadas no projeto;

n) A occrrência de cêso fortuitc cu Íorça mâior, reEulaÍmente compíovada, impeditiva

da execução do contrato
o) o descu!"npri!.nentc do dispostc no inciso v dc art.27, sêm prejuÍzo das sanções

Penais cabíveis.
p) A subcontratação total ou paíclai do seu cbjeto, a associação cto contratadc com

outrem, â cessão ou tíansferêrciâ, total ou parcial da posição contratual, bem como

a fusão execução do contratc.
19.5 Quando a rescisão ocorrer co!'n base nos inciscs Xll a XVll do artigo 78, sêm que haja

culpa do contratado, será este i'essai'cido dcs prejuízos regularmente comprovados quê

houver sofrido, tendo ainCa direitc a:

a) Devoluçâo de garantiâ;
bi Pagamêntos ciévidos peia êxecução dü §oil:íeto ate e data da rescisão;

c) Pagamento dc custo da Cesnooil;zaÇâc.

19.6 A resciãão administrativa ou amigáveí será lreceoida dê autorizâção escrita e
Íundarnentada da autor:dâde conieÊtênte.

tg.7 Ficam reconhecidos os direitcs cie ,qdrniiiistleçã.r e:^i casa de rescisão administ.ativa

prevista no aft.77 da Lei 8.656/93.

Av. Dorgival Pinheirc de Sousa. l:J 47' Ce
Fone: (99) 3i24 -9A'.t 7- !

§it'' u'v(t|" ii'l;,eiê
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DA SUBCONTRAMçÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

20.
20.1

21.
2t.t

eà

DA ANTICORRUPçÃO
Na execução do Íuturo Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Saúde de lmperatriz
Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a prepcsto seu, e/ou a gestor seu:
Prometer, oÍerecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagêm indevida a agente púbiico
ou a quem quêr que seja, ou a têrcêira pessoa a ele relacionada;
Criar, de modo Íraudulentc cu iÍregular, pessoa jurídica para celebrar o presente
Contrato;
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogaçóes do presente Contrato, sern autorização em lei, no ato convocâtório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
Manipular ou frauCar o equilÍbrio econômico-finanoeiro do presênte Contrato; ou
De qualquer manêira fraucjar o presente Contrato; assim como realizar quaisquêr eções
ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no

12.84612013 (conforme alterada), do Dec:'eto nÔ 8.42A12015 (conforme alterado), do U.S.
Foreign Corrupt Practicês Act de 1977 (conÍorme alterado) ou de quaisquer outras leis
ou reguiamentos aplicáveis ("Leis Anticonupção"), aincia que não relacionadas com o
presêntê Contrato.

b)

c)

e)

22. DASDTSPOSTÇÔESCOI'IIp|-STUENTARES
22.1 As condiçÕes de reajuste, ,'epactuações, equilíbric econômico-financeiro, rescisão,

sanÇões e as Cemais normas deste Termc de Referência, deverão constar êm cláusulas da
minuta do contrato.

22.2 O contÍato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, desde
que haiâ interesse da CONTRATAI{TE, conr a apresentação das devidas justificativas.

23. DAS DTSPOSTÇÕeS CrnAtS
23.1 O Senhor Secretário Muriicipal de Saúde - SEIúUS/ lmperatÍiz-MA, poderá revogar a

licitação por râzões de intêresse Dúblico decor!'ente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, dc que dará ciênciê aos licitantes mediante
publicaÉo na imprensa Oficlal (afts. 49 e 59 da Lei no 8.6ôô/93).

23.2 Quaisquer esclarecirnentos que se laçam nêcessário, poderão ser prestados pela

Comissão Permanente de Licitação - CFL, rio endereço: Rua Urbano Santos nc 1657, -
Bairro Juçara - lmperatriz - MA. Procêsso nÚ 02.19.00.024812022 - SEMUS.

!mperatriz -ÍvlA, 26 de maia de 2022

DESFACI-IO:4,.rà.--
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MAÍÉRIAIS CONSUMIVÉIS E PERMANENTES OOON.TOLOGICOS ' ANEXO I

V. GLOBALLC 123/06 QTO v. uNlrÀRlo

100 R$ 808 3300RS21 r196 Abâlrâdordê ing!â êm mâdêka

,EXILUSIVO pr\rú E
ÉrPP-lC,23írli An

r^C ).: ., r')Ài., 'rll
í- _1" .:a.. 2 254 93102 ..38080 abndoí dê bo.ê âutoclávaverâdu to eÍnía.rii

:;:j it : --,,- ,:!
150 R§ 148 85003 391133

Ad$ivo íotopolh€rizava! 69 co^l.ndo isolvern€ â b.sê de ãguô, côfr
pâílidrlâ d6 câr$ com 5nm, i.mpâ íip top ê rêndimênlo ds 2EO

6ra!..Çõas)

442143 2ô0 63.3633 r 2 ô72 6600

3166 33505 442142 Agulha gê.givâl esterl êxlrâ-clnâ
n^4. r:^ i/,J ';i:- .l:

E:t:, : r -r\ 50 R5 63 3267

3 516 61526 Agulhagengiválesleíl ongê
iFxcLLrslvo PÂR^ rvlE

E ÉPP LC r jjrà: - À4 56 62.7%7

413387
3,. 394900 1 342 ô600

34 39 4900RS RS--a:-.

ó133e6 :^ .i, r. ;
: -: -t - - 3.4 39 4900 1 342.6600RS

10 .13385 Alãvâôcâ s6ldrn adllto 0l
S xCt tr§ivo aaFA ME

E ePe tc ,2ur06 Âr 56 41 12aAR5 2 336 3200

l1 413388 Alavancâ sêdn adu lo C2 41.T240 2 336 3200

12 !13384 Al.vâncá seldrn adullo 03
-. :-.: J:'.i, .!r_... ,: ^ .-. 56 41,T2AARS 2 336.3200

13 12 8667RS 1158.0030R$390755 Árcôôl 6bsolu(Ô 92 81, 1ooo ml
:, ,:..' ^ i, ''í

90

Alcoôl êlrtlco 70i( 1 000 ml i2a 1A 22Aa 7 358 4000

36COr 8
Alcôol 9êlâ nsêptico Êárâ higienrzar a! háos c6 lalvlla 50oml 24C 10 3567 2 !85 6080

442194 Alic€te Arôsronh pêíuíâdor a:- - -. t0 RS 307,6767 3 076 7670

1?
!07961

A godão h,drcí,o náoeslénl 5009
lL\CLtlSlVO rÀRÀ r.E
! EPe L: r:irr'.r -,1í 160 R$ 3.172.0000RS

18 430905 Clrativo Alvsolar co6 própolls (êmbâlâgên c/ 2 sênngás dê 39 câdâ) 110 34 8233RS 3 830 5630

I

.431319
A^ê3léíco rôEcô gel 129 105 14.280C

20 429357
^rlicador 

de hdróxdo de câloo 45 1.10300RS 631.3500

2'l 410557 Aplicador descanâv€l Í\ifiobush tamânho íino
,E/(c|USIVO PARA MÉ
E EPP LC ]2]rÉ " Ar1 50 24.4333 1 221 6650

?2 Bânde mâliz de âço nôx0.05x 51500mm
It xi:luslvo êÀRa À!!
E [Pn i( ]:l;': l!1 40 4 5067 180 2680R$

23 .oâ146 Aanda málr z dê âço r.or 0 05 x 7x 500mm

., ,, ' ' :].n' ':!
1C RS 4 5c67 180 2680RS

24 Eandljâ dê ho: hédla (22112) 60 2 453 4000

25

444157

440157 Ba.dârâ d6 lnor hedia (23x13) 60 2 597.5980

26 !12637 RS 11 9533 E36.73r0RS

27 402947

8rcâóonalo de sodro 2009

Bíoce ponra dramanradâ I011
iE)lrl .lS lt ;Ài<;:.:Í
l: fu! .. a ll::,"1 ; 224 7 5167 1 653 6740R$

!02945
T . r.,(. !!; r\_ ! ir!!tr,i,ii

8lo@ ponra d amanrada 1012 22A 7 a1ôT RS 1 653 67!0

16

19

üiolanni
e\ !lo guetta

{icita çáo I
EIlUS
1081-5

t r. ê1icu1a

ta
S

7A R§ 32.2133

Agulhâ 96n9ival €staril @.re

56

401012

r .499.4000

RS

406145

7A
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29 402947 grocâ Dontá d amântâdã 1014 224 R5

30 402948 Brocá pontâ diãmantadã 1015 214 T,5147 r 578 5070

31 402949 Broca oon(a dramâ.1ádâ i 016
ii.rLi J!rvo ,aRÁ NE
i i P! i.a ,;:,a... Á.1 214 7 {500 1 564 5000

32 403835 Brocê po.ra dramanrada 2200 214 8 3167 1 746 5070

33 Br@ ponra dEBa.lada 30aO 214 7.6500

403377 BÍocá ponlâ dlâmanrada 3082 214 1 571 4930

35 4Q2982 Broc. po.ra drama.lada 3i95
:,1:, i!',r; r'1i- ':

-,: i:, "' 214 7 4833 1 571 4930

35 403169 BÍocà eôid. êsíêr cl á[a roEção nô 1/! unitár o

,5i.cl jirrí / .Fr r.1É

210 11 2467 R5 2 361 8070

37 !03387 Brce caíb,de cnúGica 701 121 1 t _2467 1 349 60.10

36
40-i389

BÍoc. caôidê cúürgr€ 702 12C 112461 1 3.49 6010

39 403391 Broca c€rbide cirúígica 703 124 1',l2461 1 3.9 6040

403095 Brocã oonlâ dLamânrêdâ Pêrá 3168
,!ji:r;i.!:. - i.'.:t
i IFF _'- ':: 112467 2.414214a

üocá de gal€s 28mir n.01 70 15 4333Ria 1060.3310RS

42 8.ocâ d€ gates 28n1m n.02 5C 15 !333R5 925 99€0

.'i Bíoca dê g.res 28mm.o 03 15.333 6í7 3320

403609 Srocâ d€ gãlês 32mm no01 60 17 0000 1 020 0000R5

4a 403610 Erocs dê garos 32mm n" 02

rif .rs ,: r,.n; I
! i_.. -a . -':. .,,' 40 17 0000RS 680 0!o0

403611 Brocá de gares 32mB no 03 17 0000RS

403915 8rôe dé lârgo/pe€so 28mm .. O1 r5.8000

48 403916
:.._,- - _ 

_

,1C 15 8000 632 0000

49 403917 8Íoca dê làrgo/peeso 26mm no 03 15 8000 632 0000

443921 Brocã de arqo/peeso 32mm n. 01 16 4333 657.3320

51 4A?,922 Brocá da targo/pêeso 32mm nô 02 Áa 16.4333 657 3320

52 403923 8rô.€ de lâçc'/peeso 32mm no 03 :::... RS 16 4333 RS 657 3320

53 403371 Bíoca ponlà drámãntada 1011ht : EÊi 62 7R$ 755 6040R$

54 4c3372 Eroca ponr. diãmanláda 101zht 124 6 2961R$ 755 6040R§

55 B.ocâ ponta d âmántãda lot3ht 120 62 1 755 60!0

56 403373 8r@ po.ta d,aóá.tâda 1014h 12N 6 2$7 755 60.4C

57 443374 B.o€ ponlà d amãntadê 1Or6hl -t2A RS 6 2967 7556040

58 400297 Brocá ponrâ d amanradâ 1033 110 RS 692 6370

59 442998 Sroca ponta drâmantãdâ 103.1
.,-.^! l:; '1:.i,, j,r
:::. -a_..,: " 110 6.2967 692.6370RS

6t 403146 Erocâ pontá drêóantada i 190í
110 6 2967 692.6370

íveita t{ogueua

ào iSEMUS

,' ./r1-

eí"st

rl:r:51081-5

T,5167

!a-.r

-1.

403602

i:PP ; -i:..'

Brcê€ de r.Qo/peeso 28mm n. 02

120

1 rr' J ,

6 2967

ira
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402988 110 62 761 Brocs ponra d'áhanlâda 2082

,'.

jit: -,: !!I e1: . 1
.:a'..4'. - 110 ô 2967R$ 692 637062 r03151 Broca ponta d amantãdâ 3i 18í

692 6370R$63 403154 Broca po.1a drama.lãdê 3195í
: /.i i5,.,'a' r"t(r i.!Í

i:;.i'r. .:: ' ),I 1' 110

6.1 403154 8íocâ ponrâ diamanlâ& Péra 1 1 49

r:r'a-ir:.r_ ' tr
: aç: a:- ,- 1:0 62 1RS 692.6370R..

65 428030 8Í@ €ó'de É.do Z 23ôm 24.7fi7

6 443172 Aro@ esÍén€ Câó'de.o 2 12C 11 9433 r 4331960

67 .103173 Bro€ esíéri€ Carbide n.3 124 11 9433 1 433 1960

6A 403175 Brô€ esíáriG Cêô dê n. s
i!:xCL úSl!'l Pr,R/ [lt
L!F".:'::r,,',, rr,

'1 rt:::
130 11,9t33 1 552 6294

69 403176 8rcca esíénca Caôde.c 6
-,:: . .. f

a:._ ' 130 11 9433RS 1 552 62SR$

t-o 403178 B'oe 6sréíca Caô,de n.8 r3c 11 9433 r 5526290

403876 Brocâ zâúyà 23mn (hasb rcgular)
: ,., -Ja ,r',.., -

150 R§ 23 5800 3 537 0000

403875 &oca zeqyá 23mm (haste longa)

/\Rt r!Ít
ia - 

^ir1

a/':'..). '.'a)
! i:F ,c .:l 6! RS 23.5800 1 414 8000

13 41951.1 Sroau€no de mêtâl 15 tuos 32 R$ 17.9333 573 8656

212421 5C r3 603a 6801650

2A3242 50 14 7633 7381650

76 413300 150 1.159 5000R$

473266 Eslojo pâía êsrêilizaÉo 20 r 10 x 5 com rampa

| :.. ii '-. ,Jr], 'jt::_- -a ._: _r '' 50 R§ 100,6700 5 033 5000R$

78 406152 Pap€l cárborc pa.â aniorrêção duptâ íaco r3t 5 3333R§ 693 3290

70 á04545 Ciôê o Crurgrco P.íodo6râr, pasta bas€ 909 + catih3edor 90ç 2a RS 152 3t67 3 C.47 93tr0

430906 Crmento Endodó.hco l.as@ pó49 + tlbo râsrôa 99 66 2833 2 651 3320

81 405602 Crm6nto Foí€doíd. Hid.oxldode Câtcio l3g base + llg cátálisádoí +
80 60 4100 4 832.8000

404556
ir)a,L.iSr!i ..ii:i,li.
::;; ' .-ri 23 767733 1765.7859RS

83 !0!556 C,menlo Resinosô Op3co p€rcta ?a 719900 1 439 8000

8á 269813 r Crorexldrna clo/êrorât 0 2% 20ôml 45 RS 16.3167 73Á2515

363481 Coêlor d6 matênãt pedurocDrtênlê 7 itros
tÍ t,
: :ii r80 7.1433 1 285 79!0

269973 1O0 ii slgodào,5Compressa d6 gáz€ hidróÍrtâ 7,5r 7 5cm nào eslénl
dobras, I caÍnadas, 9 Íios a7a R$ 31 8600 21 346.2000R$

87 3e15€2 cond'cronamênto ácrdo 37)6 serngas côh 39 ::i. -: :,:.-. 17C 64600R-( 1 q98 200!RS

€! Colosôr 209 9l 31 5933 2 843 3970

89 cubâ r.ot Redôndê t50n 100 !0 3833 ! 038 3300

90 33864r
60 RS 13,6133 816 79E0

91 432645
'a -s.,-i: " ri

i.Ír. ' _ 40 76 0367 3 0.1.4680

.413560 Curetâ c .urg € oe L!€s N" 85
-j.a .,'t ..,r, .'.lL

3! 26 9000 807 @00

0iovanni 0

Licilaç
ogueira

I SEMUS
túatricular 51081-5

.'t§1,

RS

R$ 7,7300

85

- ,:i jj,/ :: ,r ri
::. , j

,..,':



Aq
Ft§

")*:. :-ifqo+
US

103

93 413561
' rc,. ::,v(. iÀa. ,ir
= ..r. -. --, ) t..,Cur€ta orurgica dê Lucás Nô86 3a

\_-,
26 9000 '€o

369676 Curels cúu.g câ dê Lucâs No87 30 807 0000

95 42i412
a,(! J§r.,í. 1^F; ,:t

4a 256033 10241320RS

s 427723 Cureta Mccalr t7nB
'E"^L l. r^. r,r 'a

- EP: -: :::: .' Rt 25 6033 14241320

9i 253769
, I r: / r-. rl

Rt 18.8433 755 3320

253770
-,i, :!-:--. '-

1SS833 755.3320

-.9 253771 Cureta d€ Gracêy 11r2
: i i-,': .j -- : '-

.- :-- " 18.8433

253768 Clrêtâ d3 G.acsy 1 31 4

j -li 
_ i:

18 8433 755 3320

101 83.í00

,,02 439767 Orsco dê acêbâmê.to 6m 28 ÊÉçás + n3.dnl 4a R$ 102.0467 4113.8680

432421 E D TA lrou dô 20m
r):1, ,1!, ,x- 1i

80900 323.6000

275167
;,':, i -1r.'a, 

_in .;i
! LiÉ -:':- . "' 10100 RS 14 611.6700

105 304407
, <C :rJl\/a ..,r '.ll

E:!:. _:',21':a r: 10 300 1.1333 11 672.9900

r06 280A79
Escova descânávsi (contlnto) pa.a assepstâ. seca iaem pvp»
ds pohetr eno á@pada a umá esponla de potrúrota.o esrenzadaooríao

IEXULJ§iVC PÂRÁ t.1!
! r_l)P -,a 1'll.: -,nl 10 4 3633 43 6330

107 404894 Êscova robso. pla.â bÍ.ncâ plana
:,ic.l:,,1ç r-1Í?:r'lL

. _-Êr- .! ; :: ;' 200 RS 2 1733

108 427622 Éspalul. d€ Lecron no 5
.; , lS i: 1/.- . li

241367 965 4680

109 444212 Espatule dê man puraçâo n'24 5C RS r8.5967 929 8350

110 4278l0 Espalulâ dê r€s na no01
", . .,- :-À. I

66 RS 26,0467 2 244 4162

111 42TA-19 EsDâtulã dê,esrná n. ô5
ir.i: ,s., _: :-: .'r!

l:i- -",' 66 58.ê667 s 062 5362

1,12 .13309
5 9467

113 413310
a

170 5 920!

a;- )...r .--,
3r 16.7667 519 7677

I15 425231 soôda Exprorádora Nc5
1,._- lS n:::; ':

15C 13.2733 1 990 9950

116 2A1555
Fro agulh.dô parâ .úu.a 4 O d€ s!d! corn âguthe % ciÍsJto co.rlntâ

aíénl, c.iE com 24 envelop.s

a;.1,. t_ ,-1r :, :
3C 78 9067 6 312 5360

28r554
Flô agulhâdo plr! sutur. 3 O d€ s€dâ @m âguth. % orclro cortántê

.íôrit. câix. com 24 Ênvêtôp€s 30 R§ 78.80ô7

118 281328
Fio agurhãdô pêra súura 3Odê nylon com âg(]thâ X ctrco o conântê

êsténl. câxa coô 2a onvetopes 230 81 9067 18 838.5.10

r19 265896
110 23 1r33RS 2 542 4ô3ARS

124 46726i
':?,., Jl,rr:.,^r\i-. ...1i

60 97.2167 5 833 0020

121 447249
.!r j::' .r,' : .'., .:i

; r.r._. .
60 98 9957R$ 5 939 8020

122 tal)'.iSrYa ,,rB- l,,i
). :.Í, : , :, r.: , \:;: .--

150 789.0000

123 428826
qêpado mp.êsso com rnrâ so.sivêtao cator e

vspor cobsno com adesivo â bâsê de boracha r€sistonte às

F(a p€rá êutôciãve (

1100 6,9233R$ 7 6r5 6300RS

124 4!5632 Fxâdor p.râ íâo x lrâsco coô 475m
;Ê)LCi-U'irVC D'Jf
E:P!".C1:ra.r 95 lE 0167

Gioyanni 0 ra l,log ueira
Licitaçàa ' SE/,íUS

6 3o.a 5360

755 3320

Descol.do. óe non simprês 18á 50 Rt 4 r77 0000

i:i: ,s,!-:,,i. ,rf

.40

434 6600

40

7o

! ",:! i: !, i-r il

,:- -: .a _- -.. .ra

: -.- .- -'
-...

Fil. Sandâ halrlz de poltêsrêr p/r.sha 1Ox12OxO 5 ou lOxlOOxO,s R$ 5 2600

LX!L i§r,(O nÁ,i41,1É
r. t,PF .a 12:!i;a, aí

RS 1711.5865

MatrÍc!rJôrS1Og1-s



F'§

&{
424102

: r' _- '1,.. J :,.:. , i
:ait - -', ' 540 7 5967

124 432a51

FIúor 9êl ecidulado sãõor morâôgo, Ías@ coín 200 h âpl'@çào tóp'@

30 78 8133 2 3& 3990

127 413531
,El{cL9SlVO tÀFÀ Lt
r ÉPP lll'.;it':. A. 30 78,8133 2 36! 3990

128 419947 Forc€ps 
'.ianlL 

N318L
|,1:

30 RS 78.8133 2 364 3990

129 Forc.ps rôtenl N'180
, .',r .ir 1 , -.,r.-:.il

30 78.8133

r30 Forc€ps rníântil N. 150 78 8133

131 a21546 Forc€É iríânr r N. 151

.. .. ':
30 78 8133

132 30 78 8r33 2 364 399C

133 422364
([xí:lusivc r'Àha rt!
E lPli !3 r:.:r .anl 30 78.8133 2 364.3990

134 43?452
,; lcrtlsiLje !-F, i.ir
l: l'í Irt t.,_ -i i. RS 84,9933 2449,1122

135 419945 84 9933 2 AA9_T722

413514 Forcêps ãdullo N' 181 3r RS 2 8891722

137 413513 FoÍcsps âdlto N. 1ER 3! R§ 84.9933 2 049 7722

138 413511
:rr : .:,-:-.1

32 R6 84,9933 27197856

139 413510 3.1 84 9933 2 449 7722

413521

_ 
,!!:a 1,.- ., r - .:

-:'7 _: - 32 s-4 993-r 2 7i 9.7856R5

413523
,:, .;..-.::..-

::-^ - -12 RS 84 9933 2 719 7856RS

1a2 413522 32 Rl 84,9933

143 378164 _:.i 
.. :- I 3{ 84,9933 2 449.7722

413512 3.1 84 9933 2 e491722

357379 Ge.múil dêsiôÍelame 1 LLrro

t1: J.":, -i. :.',,

_::r .- ,: :t .1 15! 20 3933 3 058.9950R5

341174 Glucônâro de crorêÍdlnâ 0 121', 25onl 170 RS 29,9767 5 096 C390

317149 Grámpos pârá rsolâmemo 124 2C 24.7367 4rs 93!0

r.8 3079?7 Granpos para rsol.mênio 134 2A 2A 4633 409 2660

1r9 274437 Grâmpos pâr3 rsolaÍiênlo nc 2oo
'r'r ', ,i... , ; ..i::::- -_ : .. 20 RS 21 2467 424.9344

270A34 Grampôs pârá rsotafiento n" 20l
.. -i,i :-t" ":

2A RS 212467 424 9344

246417 Grâhoo3 Dara rsolamento n. 1.c 2a 21.24ô?

2.6421 Grâôpo3 Frâ rsoLam.nb no ZO2
-': i:r, :1 a

21 2.67 424 93.4

153 24T849 Grãmpos pâra rsorãmênto n2O3
" ]/, ji !].. -^l ' .j

2C 21,2467 ,12. 93.1C

134 247808 Grámpos paía ,sotêmenro ..2o5 20 21 2467R5 42a.9340R$

155 246024 Gíârnpos p6rá isotamênlo n2O6
.i.aLJS Y; :'.'?i ,:i:
: .ii: i .:r,._ .r ?c RS 21.2467 424 9344

156 2ô6929 Grâôpos pârâ sotamenlo n.207 2C 21.24Ê7 424 93aA

136

í46

150

52

0lovanni 0 l,logueira

Licitaçá o / SFMUS
Matr;cuiar51081-5

N"

50

,. §Errl
4'Be<3

2 719 7856

.a

RS



Fls

s

64

1167

'68

178

5,1

2A 21 24õ7 'a4Brc
151 241413 Gíampos pârá solanênlo n?10

2a 21 2467 424 9344154 247e11 Grâmpos pa.a rslâmento n?11

20 21.2467 424 9344
IEXCi lislvo PARA I1E
! tP,,.:a 1i:i:n -,\í:159 246A20 Grâmpos pãra soláôênlo n'212

723 1000R$70HrdroÍco dê Câ co P A
lE:r(. rsLvo n/i.r:,lE
a iF: . -i .:: _: À.1160 ,166501

50 3800 9 572 2000
' ^c .i:.r.1 ,5' -.i,11

: aii :.r :': t.: '- 190444562 Hróíoxl@ d6 câlcro Paste/Pasta

214 RS 60.7033 127a7 69JA1ê2 {04579 loom€ro d6 lidro r63l.u.áóor - Embâ|.gêm com 1og d€ Bi + €9 dâ
liqu'do + 1 dosador dê pó + 1 bloco dê ê§pâlula§áo

35 39 7r33 1 389 9655
. a ,.:;. :

.31736 Alavanca ap@líel8 adurlo Nô 301

35 RS 39.7133 1 3E99655RS413380 Alavanca âprcalÍêta âóulto No 302
E;1, JSirO râR,: i,l!

.:?f a ,:; rf

35 39 7133 1 389 9655165 413379 A âvâncã spicalre!â adullo No 303
|LXC! lS,Vo nÁlt! rí!

1 310 5389RS33 39 7133166 .137053 Alavancá ap calrêla 
'níantilN" 

301

33 39.7133 1310.5389RS.113382 Aravanca âpÉâ reta rnlanl No 302

33 39 7133RS 1 310 5389.13381 Arêvanca apEaríeta iníantrlNo 3!3

2 390.00005C 47,8000169 2731T8 Làmina d. bistu.iaço caôono n' 15

.t t: .,.j --r - 
"ti: ç: -a: -.'

2 390 0000R$|.,'..., 50 47,E000'r70 313571 Lámrna d€ brslur ãçô @rbono no 11

1Ô 35 3933171 441124 Lánpaína ê âlcoo âumr. o

ôa 31 7200 RS 1 903.20001t2 442191 Lsnçol d€ 8oíachã 15x15sn

2a R§ a0.0367
"qaa 

i3.4cr73

'".:-.1e
Liínã íero íle 1. seís21mh 1140

20 40 7333 3"15654419472 Lima tlsxo íile 1c sere 25mn 15/40

21 5967R$ 64 7901
Éxr,tJst\_/c rÀil,.'.lE

f IDP - " :. ... '.. 3175 L ná e3p6cLaln' 10 21mm

3 21 5967 04.7901176 Lrma âspêcra .o 10 2smm

1o

I

792 300079 2300Lima liero Íile nc l521mm

416523 10 RS 79.2300 792 3000Lrô. tlêxo ílê no 15 25mm

179 5 58 5733 292 8665RSLrmê hedslroen 1. sere 2lmm 15-40
a .,: , - ti

180 4185!5 Lrmê h€dslrc€n 2' seí6 21mm45-80

j - rs,/r '.., 'r.
5 58 5733R5 292.8665

181 4301í8 Lmâ kêí 1'sáne21mm 15-40
!xi ,rslL/- , 

^rii 
rrlt

E !lÊ ,-a ,-: :.: .ri, 5 R§ 43,5033 217,5145

182 Lrms k€r 2'senô 21mm 45-€0 5 43 5033 217 5165

.rê3 119472 Lmâ kêí 1' sênê 25mm 1çr0
1, ... ' ... "-

5 43 5033 217 5165

L'fra ked 2'sêíô 25mm 45+0 43 5C33 217 5165

185 433472
Lrre do êcabâmenro e pol mento dentário de poriéstêr @m c€nrro neurro
tando dê uh .do a rrxa com grênurôÉo hedÉ m @. crnÉ 6 do ouüo
oranuLâcêo ína n. cor bBnca lendo drmênsóes amm r 1 70mm @m

50 11,4633 5731650

r§ô 263892 Luvà d€ P.ocêdrmênro TAM G 300 R§ 41 6500 12 495 0000

187 269893 Llvá dê Prô.êd'mênr. ÍÀM À,|

!;(Ç!.isr.'t::,nÀ la
:a!-.-::i_... 1 000 41 6500RS R$ .41 650.0000

Luvã óê Procôdrmenlo TAM P 500 41 ô500 20 E25 0000

0iovanni 0l ta H ogueita

Licitação / SEMUS

M arriculêi 510E1,5

RS 10 3300

; .ciJ\Nr,'c:À) r.!i

I Éi:t -:'::--: ,:

i)(!t,JSi.r! r: r!. r,il
l: r,P , i .. i.-



€xá looiÊLuva de Procêdrmsnlô TAM Pr69 2694!r

416500
'\ SEM

33 390 0000
ira-JS't'f, :-R; 

".1E

É aÊe . -: 1_, ;: -À,' 3!a194 26989r Luva de Píocedmenro ÍÀM PP

r ii..: r .!.: ,E

L'?t t.2 - : 3 100 21.7433Á2253Á

Más..ra descártávêl côm êláslrco ânl|alérglca conlê.Éo 3 cãmâdas
camadâ êíema í0o% poliproprleno.20!r'm2, ca..âdâ rnl6m6 6m

polrpropil6nô ê polEttêno, 30!/m2. camâda int.m.diá.ia com Íltío 100i!
@rioÍ@ilêno @ssur clloê nâsál dê Íáol ádâorâclo ão conlorno do roslô

r00 R§ 202 4633 20 248 3300
ixi,i i;!lv'. --i.: . , r

192 422120

Marenâr reslâurador inte.mêdiério k conte.do I 6mbà á9êm com 3aq de
pó (orldo de.n@ e polimelaqrâlo de mêrrl3) e oúra embálagem

co.lsndo 15 mldê liquldo {99,5% eoqênole 0 5i', dê ácrdo acétr@) pâÉ
resrauí.cão remooráriE de ronaâ êsoêra (aré02 (dors)ános) kit pó ê

348 2700R57 41aAR$
:ra".i: !; :ii . .lÍ

193 312489
Ócubs dê prôlêÉo de coriransparonle Úncooa cÔnÍêcc'onãdos cÔm

ârmaçáo êrir nylon.le.tês lntêriç3§ de policaóonãlo coln â.nírsco com

oroleéo lâlêÉleâiu§lê de comp.imê.to nas hãsles

52 3â67 5 236 6700R$
: \Ci j§rVJ ,-,, ,: i.ll

:: =.íi -,a 
'2a: - , , 100246952

Ô160 lubdíicãnte pâ€ lubilieçáo inte.na dê turbnâs micíomoloÍ€s e
rnsrrumêntos, antes de cêdâ ciclo do.sla.i[zêÉo, para â]lâ ê b€ixa

rctac3o Ííâsco clm 200m1

1 093 E690
.iI:: JSr'rC .,ril.. .:l

-rr. :, ,1.-. ; ? 15 6267RS195 274224

6 9167R$ 1729175aa.= - I " ' 25196 436€90

25r97 .á35109

1 236 8000160 T T3AOr98 a117A2 Pâsrâ pÍoÍrlâi câ sêm ó êo e com fÚor sâboí honelâ b s.aga com 909

5 57 4000R$ 287 0000R§42253a

80 R§ 242,6633 19 413,06!0292649 Peiicuas p8riapicalpárâ íx adu to
ETOLIJ§1VO PÀRÂ IIE

t tPP .C Í r3/ü: - ar

40 R§ 279 6633 11 r€6 5320R$241 413334
a,(:i Sl,/! :Àn, .lt

50 RS 146333 731 6650242
468001

PinF clínica para algo!ão l7 ch

271 219433 5 946 63.43243 a6a0o1 Púç3 adso. coô soírlha 1 2cm

56 6í 00 2ê3 0500252895

205 421616
_^a ,<,,: _ 

:i
:a>- -"''.1 -. - 49 2467 1399.15,43Piôç€ Mrrrer p/ cê.bono

a3au7 25 17 3800 434 5000Placa dê vidío 1omm pãÍâ mân puaÉo

16 R$ 21 3300 34r 2800R$207 424742 Kit nigaÉo Eidodonl,a

204 Poía aguha Mayo Heg.íde 1ôcm
l.x1rj . rrr;: ,^ii/. i.Jr

i rle ,i '-, -a ,.i 62 6067 3 3e0 7618

2A9 Pona agultu Mayo H6gar de l8cm
iE,':L J -r;!i 

- tr a. iL
a i:j -a _: -. 54 69 2733 3 744.7582

Pona Agulhà Mayo Hegár dô r4cm '_ i,: _".- 24 59 2733 1 422 5592

211 417243 Po.ta alóagama autoclâváv.l 10 352200

212 411a36 Pole dapo€n CaDâodadê dêâlÊ 3il. âllocl.vãvêr
:.: r:_,4_. _

,-a-a a -_ - 80 3 9767 318 1360

213 407163

Rêsina compôstã íôlopolmerizáveL â1 pãrâ reíáuraçóês ânÉnores e
poslêíores,@h ziÍconia/silica como cârga rno.gànrca contam bs{óa,

udma ê bis€mâ a natrizo.gánica aprêsênlâ píopnêdâd* Íisrcas
diÍorencrada íoínêcê rêduidâ conrração de polimênzâÉo mênôí rêmpo

ds ooliíieílzâÇaô..pres€nta na í9rynâ de seíing63coln 4 gram€s

68 3€.3900 2 614 5204RS

407163

Resinâ coôposlâ rotopolimêrizéver a2 p5.a resrauráÉês a.rerio.ôs e
poslsriorês,com zrconia/silie como @r9á inorgânca co.tém bis.gmâ,

udmâ ê rs€oá. a mêlriz orgán@ 6prás6nta propÍisdêdês tis cas
drle.êôcEdá, lor.âcê Éduzida @ntÍáÉo de polrmênz6çlo m6nort6mpó

dê polrmênzácáo. áprssênlã na íorhá d€ ssÍi.oâ3 com 4 orâúâs.

.;)i:, J'lizi i,ii, ,il
70 38 3900 2 687.3000

!07163

Rsshâ @mpostá íoropollm6rlzávo â3 pãrâ restàlrâçó€s antêrorâs e
posrênoí.s,@m zncó.iêlsilica como cargâ 

'ôorgáíca conróm brs-gma
ldmâ e brs€ma â fiâtnz orgànicê âpresenra p.opnedadês íis'cás

ditêrencrãde, íomece râduzida conlração de pohm€ízaÉo menortempo

il):-,!i:1.! ,...r- :i
a -:'í : ",a 

"
8C 3E 39!0 3071 2000

215 407163

Resúa côópostâ íolopolineírzâve b1 pará .êstálraçôes ãnrêíores e
posler ores cod ztr@nra/siricá @mo caígâ moígàn'ca e reprêsênrâ 6oi,D
em volumê (sem slano)@m tamanho méirode pânicuas na íairâ ênrre
0 1 9 ê 3.3 microns coniém brs{ôâ udma e brs€mã a marrlz orgà.rcâ

âpresenE propnêdades ti§icâs díerencladâ. to.ô€c€ .eduz dâ conl.âção
de polimenz.ç5o, mênor tempo dê potrnenzêçáo apíêsêntâ na íoína dê

60 38 390! 2 303 10t!

No-

Coí2
r"ts

1&

210

/" ,,.
Giouanni O/ffifioa,teira

UcitaçCo /SEMús
', h4atr;çg13;519g1_5

|t5M 41,6500

RS 67.0! 2300

Pe cuãs p€ráplcêlpâr8 ft ôíênl

i.l -:._: l

29 R5

l,gs



(--t1r-
s,,

RS60 RS 13.88332'11 407163

R*'nâ coôposrá tôrôpôlimgi.ávol b2 per. rosl.ur.(r.s âôtêíor63 ê
post6norês,côô zncondsilicê como cargâ i^o.oâni@ @nÉ6 bis{ma

udhá € bis€mâ â mâúiz or!ên cá âprcsenla propí ed.des íisicâs
díêrênciada, iorneo rcdu.da contraçáo de polróênzâç3o menor lenpo

r )\:",i. -,\ :. n- '.1

60 !3 8833 2 632 9980218 407163

Râ3iââ compôsta folopo]m€nável b! pa,ê rcllalrêÉ€s ntêiôrês e
post.rior.s,com arcôniâ/sílica @m caEa rnorgânlc conlém bls{na.

uómâ ê bis+mâ á mâtÀz oígêôrca ap.s.€nl. p.op.êdâd.s lislcâs
díeronciâdâ íornece redlEida @nfâÉo d€ poliír€izaçao m€nor Émpo

'i ;':i rsi\,/: ,-.' , '--
iaPD ' _:,_

60 43 8833 2 ô32 99AO219 407163

Reshâ cômpôsta Íolopolmeíávê ud pâía restauraçôas ánt€nor6s ê
posi€íorês,coín zúcónlâ/silica como c€rgâ morgàn'câ conlém b s.gma,

udma ê b s€mê a ôê1r z orgànrcâ apre§€nt. píopriodâdás lis câs
díe.encrada tohece reduzida conlGção de poLLmeízaçáo menoÍ tempo

iEXCLU§IVO F^RÂ I\,IE

E ÉPP - LC i?:,r1: ' Àí

3 767.3300
r;x(lL.lsi?,l r.iirj I 1[

?,.i I ta".24i,,,--: 1C0 37 6733419656
Rêsi.â nuida Íoq coh 72% dê cárga êô pêso ê Íuor.scênc a sennoa

@nle.do 29rde resrna o 05 po.lsnas par. ap Leçáô tu co. á2

5 r55 0556R5407163

Resinâ fiic.ohibridâ pârá reslâurâçóês dê dênt€s ânlêioíes € posl€íor€s
brs. gmâ, brs-ema tegdma, qd6a e vrdro d€ báno-âlúmmio s ricalo

srlan,zâoo com ír-orêscéncia ê ôpa escénoâ ôãturâ s.n-ga e'gonom.e

,E:i.i! JSr'/n l;,11.i i.rl
68 75 9567R$

68 5165.0555

Resr.á m'crohibrda para restaurêçóes dê de.les.ntê.ioE3 â postêíoíês
. de brs-gmâ brs - ema.legdma. udmã evidíod€ báro-âlufirno si[calo
s'bn'zâdocoF íuoresércâ e opáleséncá nãtu.ál s6ringa eQonomrcá

.r. ,- ,-i ta i- :

7A R§ 75,9567 5 316 9690223 !07163

Resrná msohrbnda pare restau.açÕes de dênles ant6nor€s e poíeíorss
corn brs- gma, brs-êma. rêgdmô uúnaevidrod€ báÍo€lumrnlo silicaro
silánrzado@m fluo.es.énoa a opalescénoa nalu.el sârrôCâ êrgonóôicâ

1! 5a3.300337693
,.iL jei\rc -:P"- i.l!
_.r,r ,: ,.-: -.j -, 33 R$ 440,7100

90 18 1833 1 636 4970405620

226 447961 Roletos dêntais de a godáo 3 300 4 6933 15 487 8900

22Í 309077 SeLênte pãrã lissurãs embaLagem @m 2 gr
ii(,, , rrr,,' !^rr^ ,li

_ rP; - .- 1',r -.. 9a 32 0700 2 886.3000

70 66 2500 4 637 5000724 4r3356 Seínga cárpurê pâra áô$le3'á

Sennga descênávêlde 1oml(@h aEu h.25 x 0.7) 8C 98 3333RS RS

234 439624 Sên.ga des€rÉvelde 5ml(6m aguha 25 r0.7) 50 610167 3 050 83-c0

?3r a71345 Sobre Luva des@nàve eslénl 100 12 TAAA r 278 0000

23? 413322 soôda expro.adorã .ql
Ê)',''j: 'ô.i' "E

L:rr -:.:i: - 60 11 5800 694 8000RS

233 231957 SoÍo Iis olo!,co 0,91',. 1L 244 RS 13 4867 3 236 8080R$

234 406292 Sugadores descanávels com ponlês coloridãs âlóxEo €romazãdo
,ll

100 r4 6233RS 1 462 3300

41',l573 T6soura cirurgica tis arftâ 12cú 867 8325RS

236 Íêsoura cjrurgica Íeta íinã/Ínã 14(,i 1oo R3 33.6867 3 368 6700

237 Tí. de Lxa de Aço.mô 45 I8233R,<

23e 1Cô284 Tne de Lrxa de Aço 6mn É EnÊ -!
ffi

46 10 0867 463 9882

239 424624 Tou€ dôscanávelsánÍonâdê com êàstco conteccionadâ êm ht
:1', ';:'-- ..:.r ''

..'r:_ 'l , 1 600 20 3433 R$ 32 í9 2800

244 269850
Ldoqinã 21n 1'100 000 com vasoc.nslitor (tdocatnâ + 6pheÍíiôà) 50

5.10 72 748 AaAA

241 357788
MêprvãeiG cloridíâto, concênlrâçao 3ii,, Fo.ôâ Fàímácôut ca: sotução

lnj€iávê|. 50 tubêr6s d 1 I út €dà a2 10 282.i316

242 M6p'vacáin6 2% .oô vasoconslncror epinêlriôa 1 1 OO OOO Embâtêqem
@h 50lubêrês dê úrstât d 1.8 mrcadã

.- -:. ]
130 R§ 160 2333 20 830.3290

Evidenoado. d. prâcà (tipo tiqurdo) 50 26 4567 1 322 835!

EvdercÉdoí õe placa (irpo pasnth.s) 52 42 4261RS 2 2j6 588.4

224

i2a

222

225

235

405 8718

/1
Giovanni ot#Káuíosueira

Licitaçào ISEMUS
t!1âtrícüla:51081-5

r:-1. i 1,, lÀ !:

a -::- , :"

.ra :tr:: a :

:,r1 . .s,:,i- _..r, , r.ri:
iiiP:a-.:'

:)'-:1S1,. " ._ ".
Rt 34 7133

-.r'_--:..,' "l

a ,.-i
i !PÊ ,i i. _,,_ r R§ 134 7200

RS 197 7333

a). -.::

221
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25i

243

255

257

266

2A
' -sExr245 .36148

:,111r r: ,i 1' , i.....,:.. 35 3467 358 4670

26 RS 4766233 r2 392 205824i 4<6514

':;-.lj:',_:-n- iI
Kil R6s'nâs (bisnágâs 49)

i: :.r.5r, .: i :É! .: R$ 5494,3233Alloclâve Oigilalds m8s., ho.izonlâl 220v, 21 lilros

21 R§ S 494 3233 R§ 115 380.7893aulocave orgtalde mê3a horzonial220v 21 tíos - vrl r'ar)l- ,.. \ll,

41 3-19 3332250 42s186

42862

428-462

APARELHO DE RÁlO X,com conlrol. digiial s.gonómi.o com cabo
rsmovival,2l inletualosdé tâmpo d..xposÉo pêúonizados. Escala de

angulâÉo do c€b€çoie, sEreh6 dê aíiorlaçáo do cabêçolê.prot€çao
tamrca do cab€çole Cabêçote con camara de côrpênsaç3o ponlo í@1,
câx€ d€ comândo coluna Úêços â bârs 8asê pêndur€r slper ê§lávêr.e

c€bo dê âllô6ôlâcào rêmovivel

=),,. i.,- -.1 .^
R6 10 337.3333

432412
.". a..' :

29 R§ 142,7933 4141 0057
Apàrelho paíá áíerir pressáo aíerialeduto com manómel.o de alla
prêcsáo ê b iôdâgâo prot.ro.. côntra choques desÍeguragéh cÕh

bracad€úa de nvlon em têc-ânlâléra|co íêsrsl6ntê com lecho êm vscro

24 RS 2 584 4500437845 Apâr€lho de pÍoÍlaxâ com lalo de brcârbo..lo ê ullrassomler sonrc

22 RS 2 038 0€O04-15 956 Sombâ â vâcuo pâra 1 con§ultóao brvolr
,--lt -i1s.,.3 ÀtiÂ.!t
: En; .:. ,:;':.: r.

37 699 8040427291 KIT CânÊtês Odo.tológ cas
"', : aa:,:,;. . ) 12 RS 3141,6500

Á27291 KlÍ Can€tas Odo.tolôg c€s Á2 R$ 3141 6500 RS 131 949.3000

475711 Colele dê prolêçáo pâra râro: ADULTO
' i'li JS J,:) -./ir r.lr

I R$ 2 005.4933 16 043 946!R$

475746 I RS 1 163.6633 9 3!9 306!Corele de proleçào para íaro x INFANÍ|L

254 4 i-5724 protelor de lríeôide ' RX (Adulto) 8 RS 268.6067 ? 148 8536

259 475725 protêtorde rrrêód€ - RX {rôíantr ) I R$ 250 3500 2 C02 8000

264 Dêstilãdor dê áOUaa hiros 220V R§ 1 301 1900 t8 216 660C

261 4254.6 Kil ARI (t.al. Rôstau.ador alraunático) 26 Rt 923,0733 23 999 9058

262 473266 Eslotomâlerâldêinoxpârãesieíê zaÉomedo28X 14 ÇM
iiji ,': "_ :, n- 

"1É:. i?n -: 
_::: 

-
4..

35 R$ 1€6 5800 6 530 3000

263 410459
Fotopol morizádor. led, sem íro pontsrê í brâ olics ou asrlico e protêtor

ocuar

!^' - ,-, l:..Ç.'. RS 643,2967 RS 28 305 05!a

Es.ãvador de dêôr na nt17 - adlno 22 9aOt- 917 8680

265 4267aA Es€vádorde denlrna n'17 - r.Íanrll 880 8000

766060
Mocho Odo.lolirglco com rêgulâgêm dâ rnclinaÉo e da a turê do êncosto

poÍ alâvancâ ndêpêndenle, sislêma a gás pâÍâ re9!lá96m dê ãlturá do
assênb 8€sê qrclóna co.n onco íodiz os Pror€Cáo do €ncosto

,'-.j.LL.rS,rr raF. . i
: Li! ! t, :.. -.. 30 RS 378,1267 Rt 11 33 8010

26i 407079 54 RS 82 2900 RS

407079 ::i. __ :.: RS A2 29C'O 4 443 6600

269 40707€
5.1 R$ a2 29AA R$ 4 !43 6600

270 293662
-:.'a' i .i

2C RS 107.0567

211 405155 s$ond.irrdisp€n§êr dâ pa..d. coín râ*BatóÍio iir€.nô plra átcoot g€t
ô! $boô.i. liquido

:r._ ;iv 0
25 36 590C 914 7500

272 AmalgênadoÍ Odontôrogco cêpsuare d gna iiiF -' :, : .. 2 R§ 993 3333 1 986.6666

2/3 11321'l compr.ssoí odontotógrco is..to dê ôt€ozHp SO litÍos - 220V
i.r;:;1 ,. .-:,'-t_

12

2)4 13318 Vâ*liná sorlóâ po6adá Bisnágâ 3OG 9 4733R5 6ts 2912

275 Sêco p áslrco I 0L (rolo) ncoror 1 olound
.?É

50 R§ 114 7ô33 57381650

Giovanni

Licita
I\1at ri

liogueira

çao i SEfi,US

274222

cular 51081-5

R§ 39 4600

RS 62 036 4000

R§ 22.0200

R$ 2 559 3333 R§ 30 711 9996

252

R§ 44 837.7600

21á1 r 3.áO
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''\t5'

283

2AA

2e6

AT

2a9

296

276 hdicador dê êstêrêlEaÉo p.ía autoclave

'r-jiírustlia :rri."j!
a0 R$ 1m.1a00

217 417927 supone dê párê!€ pârâ colâtôr de malenalpeíuÍo @nente de T lilÍos
.. _ , 'i:. .i

26 39 2000 10192000

278 ár 9515
-, -.-a .: r i ,:

10 32 2AaC

279 413454

Broeusno. Mâtêfial Alumino. Modêlor Estqo Aà.no Cap.odâdê: Cêrc.
0ê 20 Brccas.

tt / C!i,: r!.., Pt PJi Ll
: ÉÊ_Ê r-a ln: : , r 30 55 6067 1668.2010

280 479938 Esp€lho gra.de (de nào @m cábo) 3t 8333 1 273 3320

281 309298 Mêdo Modelo de arcada de.rárâ (boêo) RS 436.3600 7 418 1200

242 309298 Kil pàra Íins didálcosêm Odonlôtog a

.Erc:rj,<r.:c !Ái., 
"rt

a ÍPç .t- 2i.a. :. 1? R5 538.3167

2416a5 500 ? 64ê7 ' 323 3500

TaÇa de Boíâchá oarâ oíol'lata
i
a 120 5 r 133 613 5960

285 211377 Pastâ pârâ polmsnlo de rêsi.as íotopolimer závelser nga com 49
i .t)t ,1|:,ta F\a - Ii)L

. rf t)',.'. -,.- 60 546100 3 276 ô000

!,::1.:
í,._. rs,.: ,. i ,tl

R5 157 2733 6 290 9320

413398
: 'rl: ::ia. : I '".

;- aaa - -a :-: :_ - -.- 40 6119 7320

288 ?33497 P€dra Po.ôês pore 1009

a

,r:^Ci
i lPF 'a 100 a 2267R$ 422 6740

462441 Pâp€l 9.ãu c turgico 45 cri r 60 m 1C 1 552 2330

290 442744 PâD€lOrâú cdrqico 15cdr 50m ,2
30 65 0133 1 950 3990

291 442481 PapeLgíâu cid.grm 30cn x 40 h 20 R$ 151 6733 3 033 4660RS

292 244972 Pâp€l toâlM com 2 dobras nê coí brsne. pacois com 1 .OOO Íothás ,1C.1 23,3000

293 234417
Papêltoâlhâ lolhâ dup 6. prcotada. Dâcote co.tendo 02.o os cotr 50

íolhas dê 19êô x21 5môdá 4,TW7 1.914 6800RS

294 n29902 Páramonocloroienol @nÍorado
[X1]Liltn'O É!Ê.r t-11

! PP ia .:'i,l.j .:, Un dêde 20rVL 5 30.8067 r 5! 0335

295 43913.4

Câío - Uso Hospilâlãí. Componentes:Cr Caveta RoOizos CtnoOiru
C/Í.àvas, Oimênsões Cerca Oê65 X 160 X 65 Cm. Cãrade.isri@s

Adlcronas: BaÍâ Oe Slpone P/ Equpamenro Eírurura EmAço
15 RS 1 753 1400 26 297 1000

439134

âío ' Uso Hospitêlãr. Componenlês:C/ caveta Rodizos C/ Rodiào§
Cr Travas Oimênsóás C..c€ Oe65 X 160 X 65 Cú Ca.acteristcâs

Adrcô.ais: 8eía Oê Slpode P/ Equlp3.nênro. Estruturâ EóAço
a Alê20

c

RS 1 753.1400 78 891 3000R$

437161 Hipoclonro dê sódD a I i-i Ías.. @h 1qt0 mr

:;' \,',: ' '
10]J I6967 ê69 6700

?9d
Flo Sutura Com Agulhá, Matcriãl Nyton Monoí âmenro Potamrd3. Cor
Protâ Oiáhêtro 2{, Ouânridads Aguth.s: 1 Um Co.ipnmênto Fro 45 Í Éf r 150 63 2600 9 489,0000

477515

14223 Sa va AíiíciáI. Oosâgsm 120 Mt Frasco
ilxcL:rsi!i, Pri&Á lí!

2A 70 5367 RS 1 410 7340

3J1ti4 Clorêxidná Oiglu@.ato, ConcentÉç& O 12,1,,, Fomá Farmac€útcâ
Colúóío 50oml

'axclLE;.rC ÊÁlÀ r,rt
tL?F- a.,z..tia ;a ?aa 12.7 ',1

Alastado, de áb,os FGM - AOULTO
,ia

, r :- .'.
10 R§ 3.4,75€7 RS 3?7 5670

342 417615 Alâslado.do rábos FGIV - TNFANÍ]L Êii 10 r6 2500 162 5000

303 .1654!3 Abnóor de MoLl 
'nfa^nt 10 69 6100 696 'too

308233 Protêtor íâcr.l (ripo face shEtd) R$ 12 9900 597 5400R$

305 E 1Êi i,S1VO 
'i\tu1 

iltE

53 S067 2 152 2530

306
.4. 'r .: r- .

PrnF Kerly @ryã 14cí RS 50.!733
467839

0iotranni 0/i

Slo8t.(

,,rrr*I

§a*r

RS 9151 3839

RS 152.9933

i )'-. I il :..-l- l,:a
R§ 155.2233

_,,.,t .'-,.., :t

':E! : l;l'_ )'ir"rl _

t':- -_:_:

f !Pç' .:: !.?'ei: - a,



5Ç Frs

316

307 .67839 Pinç! k6lly otuâ r6.6
:E'..., ;S !/4, r;.ii: .,,i

a:P. ., aa -. : 57 0733

3!e Conjlnio HigEír€ Ípo Emb.l.gem: Êm Bors. pásrEa Com Fecho Oe
Solão O! Zíppêr. Uso: Adutro. CnposiÉo. Escovâ oentât

,;- r,, i,. r É :i: . , 3775 7.6300 R$ 288032500

309 260590 Conj'Jnlo H grene, Trpo Emàôtagem Em Botsa p âsti.á Coô Fêchc Os
Bolão Ou Zippêr Uso Adutio CúposiÉô Escova Oenrât 11 325 7.63m 85 !09 750!

310 280591 Coqunlo H€€ne, Tipo Embaâ!àm Em Bolsã prástrca Com Fecho Os
Botão Ou Zipp€r, Uso tntanlit. Composiçlo Escova Oentat

.:'" 'ir . 3 800 7 8833 RS 29 956 5400

311 240591 Coqunto HigÉne, Tipo Embárâg€m En Borsã ptêsr,câ Com Fe.ho Cr€
Borào Ouzippar. Uso hLnrit, CooposiÉo E3clvs O€nlar 11 .@ 7 8833 89 869 6200

312 42734e Posicionádoí Rx adu[o
f..xÇi.u§lvi) eAP, w

eipi -lCr?.,: ir, 6 RS 93.6800 s62 0800

3r3 427349 PÔ3Éonador RX 
'níánlit

': -:._:n."t-:- ". Rl 8a 4333 353.7332

456357 Pedrâ dê alar i.strlmenra s
ruí.LUS'Vú ;:,r\Àjr 

f llE
E EFP ta r!:[-:.. rtr 30 RS 53 3E33 1 601 4990

315 467833 PinF hêmosÉli€ Xe[y íeta - 14c0
3,r 5n 3567RS 1 8,á'81278RS

Sonda Perlôdontâl mrt mêràdâ (íná com msrc€ção âlê 15ôml
ll.rl,;i!r! !\ ;^i- .,i!
F i-n! ! _i, .:i 39 R$ 77,5000 3 022 5000

Supone pârâ avsntal ptumbir.fo
: i:l is ,/a i--. .

RS 562.2933 3 373 7598

318 424268 tuva prcreç-ao maerial nyton e âstâno rocobêí. eô núto Íôâm
, ,11

60 54 8833RS 3 292 9980

319 420?69 Luva píoteç€o hatêia nylon eEstâ.o ;ecobêrtê em nilrito loam
.r.t r;r\,í, i..,\it. .lí.

60 R§ 54 8833 3 292 9980

TOTAL Rt 2_088,072.9507

o*i!!i#,'{,#,*

R3
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i*' ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MU N IC IPAL OE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

Q5l
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N" 045/2022. CPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), 

-de

de 2022.

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL

REF. PREGÃO ELETRÔNICO NO 045/2022-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o no

com sede na rua 

-, 

vem pela presente informar a Vs'

Sas. que o Sr.

CPF no

portador do RG no 

- 

e do

, é designado para representar nossa empresa na Licitação

acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar

documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiçáo de recursos, acordar,

formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e AssinatuÍa do Responsável Legal

{RUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/I{A
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
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Fls.

6s8
CP

ANEXO il
(MINUTA DO CONTRATO)

AOUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS

DE CONSUMO E PERMANENTES

OOONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS

ODONTOLOGICOS QUE PRESTARÃO SEUS

SERVIÇOS NA SAÚDE BUCAL DE IMPERATRIZ

(UNTDADES BÁSTCAS OE SAÚDE, PLANTÃO

ODONTOLOGICO, ODONTOLOGIA DA UTI AD OO

HMI E ATIVIDADES DE PROMOçÃO DE SAÚDE

BUCAL), E DO CENTRO DE ESPECIALIOADES

ODONTOLOGICAS - CEO,

FORMA ABAIXO.

NA

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 
do ano de 2Q22, de um lado, o MUNIcíPlo DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/000í-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,

Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

., brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o

SSP/MA e do CPF/MF n o doravante denominado simplesmente de

CONTRATANTE e, do outro lado, a empres a 

-, 

CNPJ/MF n o

estabelecida na 

-, 

neste ato, representada pelo,

Sr

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no

Processo n.o 02.'19.00.024812022 e proposta apresentada, que passam a integrar este

instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este náo conflitar,

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21

de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO

'1. Constitui objeto deste contrato a aquisição eventual e futura de materiais de

consumo e permanentes odontológicos, para atender as necessidades dos

Consultórios Odontológicos que prestarão seus serviços na Saúde Bucal de

lmperatriz (Unidades Básicas de Saúde, Plantão Odontológico, Odontologia da UTI AD

do HMI e atividades de promoção de saúde bucal), e do Centro de Especialidades

Odontológicas - CEO, e em conformidade com o PREGÃo ELETRÔNICO No 045/2022-

cPL e seus anexos, que independente de transcriÇão integram este instrumento para todos

RUA URBANO SANTOS. N' 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZiI,TA

CoNTRATO No__J2022

portador do RG n.o e do CPF/MF n.o 

-'

{
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os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório

realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNOA - DAS OB RIGAÇ Ões oa CONTRATADA

2.1 No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo

o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que

lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas deste Edital e do

Termo de Reíerência, a:

2.2 Iniciar a execuçâo do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",

emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício

financeiro em que for Íormalizado o contrato.

2.3 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no

Edital e Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.

2.4 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer oS materiais

odontológicos, após cada solicitação formal, conforme Edital e TeÍmo de ReÍerência.

2.5 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execuçáo do contrato ou a iminência de fatos que possam

pre.judicar a perfeita execuÇão do objeto.

2.6 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

2.7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a GoNTRATANTE ou

a terceiros, em razào de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

2.8 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela contratante, devendo

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condiçóes.

2.9 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da contratada, sob pena das sanções

previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.

2.9.í A recusa injustiÍicada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,

caracteriza o descumprimento tolal da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades legalmente estabelecidas.

2.10 Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos e supressóes do valor

inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1"; do art. 65 da Lei

8.666/93.

2.íí Executar frelmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2.12 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como

seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administraçáo, que
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deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via

eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

2.13 A vatidade do produto NÃO DEVE SER INFERIOR a 75% (setenta e cinco por cento)

do estimado pelo fabricante no ato da entrega, prazo esse que é contado a partir de sua

data de fabricação. (Ex. se o produto possui data de validade de 24 (vinte e quatro) meses,

no ato da entrega deve possuir no MíNIMO 18 (dezoito) meses de validade).

2.í4 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e exclusivamente,

às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos' incorreções, erros, Íalhas e

imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

2.í S Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

2.16 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,

inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da

garantia, mesmo expirado o prazo.

2.17 A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

2.18 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos tÍabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.

2.1g Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.20 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuçáo do objeto sem a prévia e

expressa anuência da Contratante.

2.21 Arcef com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

2.22 Pagat todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos' fretes, seguros' mão-de-

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

2.23 Garantir que a açáo ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,

não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes

pactuadas entre as partes.

2.24 Relatat a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.25 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaÇões estabelecidas na

legislaçáo específica de acidente de trabalho, bem como por todas aS despesas decorrentes

do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuiçôes, indenizações, vales{ransportes, vales-reíeições, e outras que porventura

venham a ser criadas e exigidas por Lei.

2.26 Responsabilizarse ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,

acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
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espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços

contratados.

2.27 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

2.28 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

2.29 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

2.30 Respertar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

2.3í Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiâis odontológicos.

2.32 Os materiais odontológicos devem ser acondicionados em caixas.

2.33 Sujeitarse a mais ampla e irrestrita fiscalizaçáo por parte da Administração Municipal.

2.34 Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.

2.35 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura

do contrato.

2.36 Manter inalterados os preços e condições da proposta.

2.37 lançar na nota fiscal as especificaçóes dos materiais odontológicos, de modo idêntico

aqueles constantes do anexo I do Edital e Termo de Referência.

2.38 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

2.39 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto

ao compromisso do fornecimento dos materiais odontológicos reglstrados, atendendo às

solicitações do governo municipal.

2.40 Atender as demais condiçóes descritas no Termo de Referência.

2.4í São expressamente vedadas à contratada:

2.41.1 a veiculaÇão de publicidade acerca do avençado, salvo sê houver prévia

autorização do Município:

2.41.2 a subcontrataçáo para a execução do objeto deste contrato;

2.41.3 a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município,

durante o período de fornecimento.

2.42 PrcseNat e manter a CoNTRATANTE salva de quaisquer reinvindicações, demandas,

queixas e representações de qualquer natureza, em qualquer espécie de mídia ou redes

sociais, decorrentes da prestação do serviço/fornecimento, se comprometendo ainda a

cientificar seus empregados ou prestadores de serviço que estejam envolvidos com o

serviÇo contratado, direta ou indiretamente, quanto ao presente item, para que as

obrigaçôes oriundas desta cláusula sejam êfetivamente observadas.
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3.í Efetuar o pagamento na forma do item 12 do Termo, após o recebimento
definitivo dos materiais odontológicos e verificação do cumprimento de todas as
obrigaçÕes legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste
Termo de Referência,
3.2 Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conÍorme previsto no item 17 do Termo de Referência.
3.3 Promover o acompanhamento e a fiscalizaçáo do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.4 Rejeitar os materiais odontológicos cujas especificações não atendam os

requisitos mínimos constantes do Anexo I - do Termo de Referência.
3.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessárias.
3.6 lnformar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

recebimento dos materiais odontológicos e exigir a sua substituição, conforme o caso.

3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as

especificações 
^e 

c-ondições estabelecidas no Termo de ReÍerência, informando as

ocorrências ao Orgão Gerenciador.
3.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçÕes
pertinentes do Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento dos materiais odontológicos fornecidos.
3.í Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da

Lei 8.666/93 e suas alteraçóes.
3.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos

relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser

impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual

necessária.
3.11 Expedir as AutorizaçÕes de Fornecimento.
3.12 Receber o objeto em dias Úteis, no horário de th às 18h00, no local

determinado na requisiçáo/autorização de fornecimento;
3.13 Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega.

3.14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CoNTRATADA
para a fiel execução do contrato;
3.í5 Permilir o livre acesso dos empregados da ooNTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação'

para a entrega material.
3.16 Proporcionar todas as condiçÕes para que a contratada possa executar o

objeto de acordo com as determinações do contrato, do Edital e seus Anexos,

especialmente do Termo de Referência;
3.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada'

3.19 Notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades..

3.20 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sançÕes administrativas previstas na

legislação.
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4.1 O futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorará da data de sua
assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.
4.2 O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá
sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
4.3 Os materiais odontológicos serão entregues, sem ônus adicional para a

contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em
lmperatriz-MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da
respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.
4.4 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições
de ingestão, conforme proposta apresentada, especificaçóes técnicas e níveis de
desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.
4.5 Os materiais odontológicos náo serão recebidos se as embalagens apresentarem
sinais de violação, aderência ao produto, umidade, ou inadequação em relação ao

conteúdo, e nâo estiverem devidamente identificadas. Devem estar de acordo com o

que estabelecido na legislaçáo vigente.
4.6 O recebimento dos materiais odontológicos náo implica na sua aceitação
definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a
que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de

Referência.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇo E CONDICOES DE PAGAMENTO

5.í O valor estimado da eventual e futura aquisição dos materiais odontológicos fora

estimado após ampla pesquisa de mercado com empresas do ramo, contrataçóes de

outros entes públicos, sítios eletrÔnicos especializados, conforme lnstrução Normativa n.

73l2O2O - SEDGGD/ME, com o intuito de balizar-se pelos preços praticados no âmbito

dos órgãos e entidades da Administração Pública, conforme preconiza a Lei 8.666/93,

chegando ao valor global estipulado em R$2.088.072,9507 (Dois milhóes oitenta e oito

mil, setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).
5.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros' fretes, taxas ou

outros encargos eventualmenle incidentes Sobre oS serviços, não podendo Sofrer

reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item l3 do Termo de

Referência;
5.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será

devida indenização a Contratada, observadas as prescriçôes da Lei no 8.666/93.

5.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-Íaturamento com detalhes dos

fornecimentos, para conferência por parte da CoNTRATANTE e posterior aprovação
para faturamento.
5.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a

CoNTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao Íornecimento em 02 (duas)

vias, que deverão ser entregues na secretaria Municipal de saúde, situada na Av.

Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47, Centro-lmperatriz/MA, para fins de liquidação e

pagamento.
5.6 O pagamento à contratada será efetuado pela secretaria Municipal de saúde, por

meio de tránsferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30 (trinta) dias após a

aceitação definitiva dos materiais odontológicos, com apresentação das notas fiscais

devidamente certificadas pelo Agente PÚblico competente.
5.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS

MEDIANTE O TORNTCtUENTO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGlCOS, à medida que

forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do
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empenho.
5.8 A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais,

comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,

regularidaàe relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os

serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulaçáo de Mercadorias e

Serviços - ICMS.
5.9 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,

mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não

inferior a um mês, pela contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos,

5.íO A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do

contrato ou outro servidor designado para esse fim.
S.,11 Havendo erro na nota iiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CoNTRATADA providencie as

medidas saneadoras.
5.12 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da

reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as

devidas corieçÕes, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à

CONTRATANiE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA'

5.13 Nenhum pagamento será efetuado à ooNTRATADA enquanto pendente

qualquer obrigação dôcumental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento

de preços ou atualização monetária.
5.14 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

após a atestaçáo de que o fornecimento foi realizado em conÍormidade com as

especificações do contrato.
S.,iS A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais odontológicos na

totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o

pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

3.í6 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla

deÍesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à

ooNTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçÕes

devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato'
5.17 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, seráo devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa

nomiial de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de

juros simples.'S.f S Ovalordos encargos será calculado pela fórmula: EM = Ix N xVP, onde: EM =

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o

pagariento e a do efetivo pagamento; l= indice de compensação financeira =

0,00016438; e VP = Valor da prestaçáo em atraso.
S.tStZ.tgO preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais odontolÓgicos

será o preço régistrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta

vencedora deste Pregão.
S.ZO O preço regiãtrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos

preços praticados áo mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados,

conforme Decreto Municipal n.o 13/2015.
5.21 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,

fretes e demail despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto

deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes'

,q
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5.22 Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e

irreajustáveis durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas no item "Do Critério de Reajuste".

CLÁUSULA SEXTA. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

6.1 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será

efetuada a manutençáo do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da

alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93 e suas alteraÇôes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAcÃo Do c NTRATO

7.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,

serão feitos por servidor designado no ato da contrataÇão, que anotarão em registro próprio

todas aS ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

7.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade

da CoNTRATADA pelos danos causados ao CoNTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

7.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela íiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

7.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes a AdministraÇão

7.5. Poderá em casos específicos, ser realizada auditoria especializada

7.6. A fiscalizaçáo exercida pela CoNTRATENTE, sobre as aquisições ora contratados

não eximirá a CoNTRATADA da sua plena responsabilidade perante a CoNTRATANTE ou

para com pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

7.7. A CONTRATADA facilitará à contratante o acompanhamento e a fiscalização

permanente das aquisições e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados

pelos servidores da Contratante designados para tal íim.

7.8. Constitui-se como fiscalização, verificar se o fornecimento foi realizada com

observação às disposições pertinentes às obrigações da contratada e contratante,

implicando em caso negativo no não atesto das notas, até regularização;

7.9. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência dos servidores

responsáveis pela fiscalizaÇão, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil

para a adoção das medidas convenientes a administração.

7.í0. A Íiscalização deverá ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que

compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

a)osresultadosalcançadosemrelaçãoaocontratado,comaverificaçãodos
prazos de execução e da qualidade demandada;

b)osrecursoshumanosempregadosemfunçãodaquantidadeedaformação
profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

,{
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d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) o cumprimento das demais obrigaçôes decorrentes do contrato;

0 a satisfaÇão do Público usuário.

7,11. Cabe ao fiscal, tambem, notificar a contratada quando a mesma apresentar

irregularidades e/ou faltas na execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA -D CRITÉRIO DE CEITACÃO DO OBJETO

8.'l O (s) conelato(s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

8.'l.1 PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificaçáo da

conformidade das especificaÇões dos materiais odontológicos com aqueles

determinados nos Anexos I - Termo de Referência e da proposta vencedora,

oportunidade em que se observarão apenas as informaçôes constantes da Íatura e

das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho

8.1.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provisório, após a veriÍicação das especificaçóes, qualidade e quantidades dos

materiais odontológicos e conseqüentemente aceitação, mediante termo

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela

Contratante.
g.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.

8.3 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante náo exclui a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)

ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente,

garantindo-se ao mun

CLÁUSULA NONA

icípio as faculdades previstas no art. í8 da Lei n.o 8.078/90

DO VAL RDOCO NTRATO E DA CLASSIFrcAcÃo

OR AMENTÁRIA E EMP NHO

a) O valor global estimado do conÍato é de R$........ .. . ( . .. . .);

b) Na licitaçáo para registro de preço náo é necessário indicar dotação orçamentária, o

que somente será exigida paru a Íormalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos

termos do ar1. 70, §2o, do Decreto Municipal 013/2015.

CLÁUSU LA DÉCIMA - DAS MULTAS E SANCOES AOMINISTRATIVAS

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CoNTRATANTE poderá, garantida

a prévia defesa, aplicar à CoNTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade

da falta cometida:
í 0.1.1 AdveÉência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da

fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades

assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam

acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de

sanção mais grave.
10.í.2 Multas:

a)0,03%(trêscentésimosporcento)pordiasobreovalordosmateriais
odontológicos entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a

RUA URBANO SANTOS, N'1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZN,{A
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CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou

pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fâto

ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste

instrumento, não abrangido pelas demais alíneas

c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido' pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato'

d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela náo

manutenção das condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no

instrumento convocatório.

e) í0 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato

f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecuçáo do contrato -

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigaÇões

contratuais - atraso superior ao ptazo limite de trinta dias, estabelecido na

alínea "a".

10.,1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perd-urarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

anterior.
CLAÚSULA DÉCI MA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, coníorme disposto

nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

11.2 0s casos de rescisáo contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

1í.3 A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUS, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll, do art 78 da Lei

8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta)

dias; ou

b) constitui ainda motivo para rescisão unilateral do conÍato, sem prejuízo da

aplicação das penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas

trabalhistas, bem como o não recolhimento das contribuições sociais,

previdenciárias e para com o FGTS.

c) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; ou

d) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria

11.4 Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal

no 8.666/93:

,,4RUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAIRRO JUÇARÁ' _ IMPERATRIZI{A
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a) O náo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do

seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão dos serviços ou Íornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á

Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e flscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do

parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa

que prejudique a execução do contrato.

i) Razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está

subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere

o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando

modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo

primeiro do artigo 65 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias' salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensâo do cumprimento das

obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situação;

l) O akaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria

Municipal de Saúde - SEMUS decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou

parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado

o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes ate que

seja normalizada a situaçâo.

m) A não liberação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, de

área, local ou objeto para a execuçáo dos serviços nos prazos contratuais, bem

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das

sançóes penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado

a
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com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posiçáo contratual, bem

como a fusão execução do contrato.

11.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que

haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que

houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução de garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisâo;

c) Pagamento do custo da desmobilizaçáo.
,l í.6 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

11.7 Ficam reconhecidos os direitos da Administraçáo, em caso de rescisão

administrativa prevista no arl. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OÉGIMA SEGUNDA. DO PRAZO E C ONDICÕES OE EXECUCÃO

12.1. A execução do obieto terá inicio logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3'l de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato,

12.2. O íornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda,

conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administraçáo, bem como da

existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela

contratante, por ocasião da emissáo da solicitação formal, sendo de inteira

responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

12.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais

disposiçóes do Termo de ReÍerência.

12.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais odontológicos no prazo máximo

de 12 (doze) dias, após a solicitação formal pela Contratante.

12.5. os materiais odontológicos entregues deverão estar acondicionados de forma

compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante

12.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais odontológicos em

desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do

Contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - REQUISITOS RELActoNADOS AOS ASPECTOS

QUALITATIVOS DO PRODUTO E A VERIFI CAÇÃo DA LEGISLAÇ Ão snrurrÁRtn

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERA.TRIZ.\LA
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,13.1. Os materiais odontológicos devem estar com as especificações em conformidade

com o que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, condição de conservação, etc.

1g.2. O material deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem

sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo,

identificadas, nâs condiçóes de temperatura exigidas em rótulo, e com número do registro

emitido pela Anvisa.
í 3.3. Todos os materiais odontológicos, nacionais ou importados devem ter constados,

nos rótulos e bulas, todas as informaçóes em língua portuguesa.

í3.4. As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela

fabricação do produú, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF).

O regisiro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade da federada onde a fábrica

está instalada.
t3.5. De acordo com a Portaria no 2.814/GM, de 29 de maio de 1998, os produtos a

serem fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações devem apresentar em SuaS

{
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í5.í Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Saúde de

lmperatriz e à ConÍatada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

Contrato,

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçóes ou

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente conÍato; assim como realizar quaisquer

açóes ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei

no 12.846t2013 (conÍorme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do

U.S. ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras

leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que náo relacionadas

com o presente Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA S EXTA. DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seia, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios

oriundos da execução deste Contrato.

16.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é

lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado

conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas'

lmperatriz (MA), 

- 

de de 2022

TESTEMUNHAS

CONTRATANTE

Secretário Municipal

CPF

CONTRATADO

Representante Legal
CPF

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO ;UÇene - IMPERATRIZ/I\{A

embalagens a expressão'PROIBIDA À VENDA NO COMERCIO'.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACÃO

14.1 Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA ANTICORRUPCÃO

a
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 045/2022 - CPL

ANEXO IV

MoDELo oE DEGLARAÇÃo oe cuupRlMENTo Do lNc. v Do ART. 27 DA

LEt 8.666/93

oecuRaÇÃo

(Nome da Empresa)-, inscrito no CNPJ/MF sob no

por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no 

-, 

DECLARA' Para fins do

disposto no inc. V do ar1.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz. ( )

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

RUA URBANO SANTOS, NS 1657 - BAIRRO JUçARA _ II\4PERATR tzlMA
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 045/2022 - CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO Oe CtÊtCtA E CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Eletrônico

n" 04512022-CPL, realizado pela PreÍeitura Municipal de lmperatriz, e conforme

exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA), 

- 
de 

- 

de 2022.

Representante Legal da Empresa

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO IUçARA - IMPERATRIZ/MA
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ANEXO VI
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO /2021

A COMISSÃo PERMANENTE oE LlclTAçÃo - cPL, vinculada ao

gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de
'1997 e suas alteraçóes posteriores,com sede e íoro na cidade de lmperatri/MA,

com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP

65.900-505, neste ato representado Presidente, Sr' Francisco Sena Leal,

brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade no 0000333957946 - SESP

MA e do CPF no 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria no 12 056, de 22

de Janeiro de 2020, publicada em 2210112020, no uso da atribuição que lhe

confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o

julgamento da licitaçáo na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para

REGISTRO DE PREÇOS no 0XN2022, publicada no dia xx de xxxxx e 2022'

abertura da sessão em xxxxxx de 2022, às xx:00h (xxxxx horas), Processo

Administrativo n" 02.19.00.0248/2022-SEMUS, resolve registrar os preços da(s)

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação

por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçóes

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Let no 8 666,

de 21 de junho de '1993 e suas alteraçóes, Decreto n.o 7 .892, de 23 de janeiro de

2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 20Q2, Decreto Municipal no.

O22|2OO7 , Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade

com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

í.í A presente Ata tem por objeto aquisição eventual e Íutura de materiais de

consumo e permanentes odontológicos, para atender as necessidades dos

Consultórios Odontológicos que prestarão seus serviços na Saúde Bucal de

lmperatriz (Unidades Básicas de Saúde, Plantão Odontológico, Odontologia

da UTI AD do HMI e atividades de promoção de saúde_bucal), e do Centro de

Especialidades Odontológicas - CEO, do PREGAO ELETRONICO N"

045t2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAÇOES, AUANTITATIVOS e FORNECEDORES

2.1 Do quantitativo

RUA URBANO SANIOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - IMPERATRIZ
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ÓRGÃoS
PARTICIPA
NTES

ORGÃOS
NÃO
PARTICIPA
NTES

APRESENTAÇÃOITEM CATMAT DESCRTÇÃO

100100pct 100 und1 211196

7070Abridor de boca autoclavavel adulto e
finÍantil

2

írascos

Adesivo fotopolimerizavel 6g contendo
(solvente a base de agua, com particula

de carga com snm, tampa flip top e
rendimento de 280 restaurações)

a 343676

200200caixa 100 und442143 Agulha gengival esteril curta

505Ucaixa 100 undAgulha gengival esteril extra-curta5 442142

56caixa 100 und6 442144 Agulha gengival esteril longa

34 34alavanca infantil 0í363764

34 34unidadealavanca infantil 02I 363765

34 34unidadeI 363766 alavanca infantil 03

5b 56unidadeAlavanca seldin adulto 0110

Ã^unidadeAlavanca seldin adulto 0211 340865

5656unidade12 340868 Alâvence seldin adulto 03

90 90unidadelcool absoluto 92,8% í 000 ml13

720 720unidadeAlcool etilico 70% 1000 ml14 252778

240240unidade252779
Alcool gel anti-septico para higienizar as

mãos com valvula, 500m1

10 10unidadeAlicate Ainsworth perfurador16

160pacoteAlgodáo hidrófilo não estéril, 500917 234269

110unidadeCurativo Alveolar com próPolis

(embalagem c/ 2 seringas de 39 cada)
258435

105105unidade19 241532 Anestésico tópico gel 129

a
RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/IV]A
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Abaixador de língua em madeira

unidade438080

150

56

unidade

340864

56

234276

442190

160

11018
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429357 Aplicador de hidróxido de calcio unidade

t*.

20 45

27

50 50
caixa com 100

unidades
21 246141

Aplicador descartável microbush,
tamanho fino

40 40unidadeaa 406145
Banda matriz de aço inox 0,05 x 5x

500mm

40 40unidadeZJ 406146
Banda matriz de aço inox 0,05 x 7x

500mm

60unidadeBandeja de inox média (22x12)322902

60 bUunidade.E 384084 Bandeja de inox média (23x13)

70pacote271369 Bicarbonato de sodio 2009zó

220unidadeBroca ponta diamantada í 0í í252094

220 220unidade28 262192 Broca ponta diamantada 1012

220unidade 22029 262270 Broca ponta diamantada 1 014

210 210unidadeBroca ponta diamantada 10'1530 252096

210 210unidade31 262401 Broca ponta diamantada í 016

210210unidade268821 Broca ponta diamantada 220032

210unidade 210JJ 403168 Broca ponta diamantada 3080

210 210unidade34 403377 Broca ponta diamantada 3082

210 210unidade262275 Broca ponta diamantada 3195J5

210unidade
Broca carbide esferica alta rotação no 1/4

unitário
36 309140

120 120unidade403387 Broca carbide cirúrgica 70137

120 120unidade38 336951 Broca carbide cirúrgica 702

120 120unidade403391 Broca carbide cirúrgica 703?o

2?0unidade 220Broca ponta diamantada Pêra 316840 262584

70 70unidade41 403602 Broca de gates 28mm no 01

60unidadeBroca de gates 28mm no 02

4040Broca de gates 28mm no 03 unidade43 403604

{
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Broca de gates 32mm no 01

6vo
CP

6044 403609 60

40unidadeBroca de gates 32mm no 0245 4036í 0

40 40unidade4036í 1 Broca de gates 32mm no 0346

40 40unidade403915 Broca de largo/peeso 28mm no 0147

4040unidade403916 Broca de largo/peeso 28mm no 0248

40 40unidadeBroca de largo/peeso 28mm no 0349 403917

4040unidade50 403921 Broca de largo/peeso 32mm no 01

40 4051

40unidadeBroca de largo/peeso 32mm no 0352 403923

120unidade403371 Broca ponta diamantada 101 t hl

120 120unidade54 403372 Broca ponta diamantada 1012h1

120120unidade404644 Broca ponta diamantada 1013h1

120 120unidadeBroca ponta diamantada 10í 4hl56 403373

12012057 403374 Broca ponta diamantada '10í 6hl

íí011058 400297

110110unidadeBroca ponta diamantada 1034402998

110110unidade403146 Broca ponta diamantada í 190ffbU

110 110unidade61 402988 Broca ponta dramantada 2082

1í0110unidadeBroca ponta diamantada 31 18ff62 40315í

110110unidadeOJ 403154 Broca ponta diamantada 3195f

í10 110unidade403089 Broca ponta diamantada Péra 114964

4040unidade65 408030 Broca carbide Endo Z 23mm

120 120unidade245699 Broca esférica Carbide no 266

120unidade 120Broca esférica Carbide no 3ôt

130unidade68 245702 Broca esférica Carbide no 5

130130unidade245693 Broca esférica Carbide no 6b,9
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244107 Broca esférica Carbide no 8 unidade

78

6 'l

130

CPL

130

150unidade 15071 Broca zecrya 23mm (haste regular)

60 bU72 403875

32 JZunidade1a 419514 Broqueiro de metal 15 furos

5050unidade272821 Cabo de bisturi no 3

50 50unidade75 243242 Cabo de bisturi no 4

150í50unidadeCabo p/ espelho bucaltô 413300

50 50unidade473266
Estojo para esterilização 20 x 10 x 5 com

tampa

130pacote 12 und115754
Papel carbono para articulação dupla

face

20 20kit404545
Cimento Cirurgico Periodontal, pasta

base 909 + catalisador 909
79

40kit

80 80kit267995
Cimento Forrador de Hidroxido de

Calcio, 139 base + 119 catalisador +

bloco mistura
81

23unidadeCimento Resinoso A382 to)z3l

20 20unidade83 385409 Cimento Resinoso Opaco perola

45unidade ,,E
84 269881 Clorexidina clorexoral 0,2o/o 20Qml

í80180unidade35í 198õ5

670670pacote 500 undÕo 269973
Compressa de gaze hidrófila 7 ,5 x 7 ,5

cm, náo estéril - 100 % algodáo, 5
dobras, 8 camadas, 9 fios

170 170pacote 3 unid87 391582
Condicionamento ácido 370lo seringas

com 39

90unidade 9088 246501 Coltosol 209

100 100unidade89 397303 Cuba lnox Redonda 150m1
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403876

unidadeBroca zecrya 23mm (haste longa)

74

130

4080 430906
Cimento Endodôntico, frasco pó 89 +

tubo resina 99

Coletor de material perfurocortante 7

litros

q



rr§

,* ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

618
CP

caixa 100 und 60 6090 338641

98

Cunha de madeira

40 40unidade432645 Cureta cirurgica Molt

30 30unidadeCureta cirurgica de Lucas No 85413560

30unidade93 413561 Cureta cirurgica de Lucas No 86

JUunidade 30389676 Cureta cirurgica de Lucas No 8794

40 40unidadeOR 427881
2

Cureta McCall 'l 3-14

4040unidadeCureta McCall 17-1896 427723

40 40unidade253769 Cureta de Gracey 5-697

4040unidade253770 Cureta de Gracey 7-8

4040unidadeoo 253771 Cureta de Gracey í 1-1 2

40 40unidade100 253768 Cureta de Gracey 1 3-14

5050unidade1 0 1 413449 Descolador de molt simples 18cm

4040kit102 439767
Disco de Acabamento com 28 peças +

mandril

4040írascoE.D.T.A. liquido 20ml103 432427

1 0.1 00 10.í00unidade255320 Escova dental Adulto104

10.300unidade 10 300105 304407 Escova dental lnfantil

10unidade 10

Escova descartável (conjunto) para

assepsia, seca (sem pvpi), dupla face de
polietileno acoplada a uma esponja de
poliuretano, esterizada por raio gama-

cobalto 60

252963

200 200107 404894 Escova robson plana branca plana

40unidade 40108 427622 Espatula de Lecron no 5

50 50unidade109 Espatula de manipulação n"24

unidade õb õb110 427840

86unidade 86111 427839 Espatula de resina no 06

unidade 70 70112 413309
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Espelho bucal Nos unidade 170 170113 41 3310

118

JIunidade 31114 429900 Eucaliptol 10ml

IJUunidade115 425231 Sonda Exploradora No 5

80 80
caixa com 24

envelopes
28í 555

Fio agulhado para sutura 4.0 de seda

com agulha lz circulo cortante estéril,
caixa com 24 envelopes

80 80
caixa com 24

envelopes

Fio agulhado para sutura 3.0 de seda

com agulha Yz circulo cortante estéril,
caixa com 24 envelopes

117 281554

230 230
caixa com 24

envelopes

Fio agulhado para sutura 3.0 de nylon

com agulha Y, ctculo cortante estéril,

caixa com 24 envelopes
281328

110 110rolo1't9 266896 Fio dental rolo 500m

60 bUunidade120 467267 Fio retrator n'00

60unidade1 12 467269 Fio retrator n"01

150
embalagem com

50 unidades122 406147
Fita Banda maÍiz de poliester p/ resina

I 0x1 20x0,5 ou 10x100x0,5

1.100 1.100unidade428826

Fita para autoclave (papel crepado

impresso com tinta sensível ao calor e

vapor, coberto com adesivo a base de

borracha resistente às temperaturas para

esterilização por autoclave a vapor)
19mm x 30m

123

ÔÃ oÃunidadeFixador para raio x frasco com 475m1405632

540 540unidade
FIúor gel acidulado sabor morango,

frasco com 200 ml aplicação tópica
125 208251

3030unidade126 432453 Forceps infantil Na 16

30 30unidade413531 Forceps infantil Nâ 01127

JUunidade 30Forceps infantil Na 18L128 419947

30 30unidade129 419948

30 30unidadeIJU 427547 Forceps infantil Nâ 150

30 30unidade1 3 1 427546
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Forceps infantil Na 65 unidade 30132 445814

141

3030unidade133 422364 Forceps inÍantil Na 69

34unidade 34134 413525 Forceps adulto Na 16

34 34unidade135 419945 Forceps adulto Na '17

34 34unidade136 Forceps adulto Na 18L

34 34unidade4'135't3 Forceps adulto Na 18R137

32unidade 32Forceps adulto N" 68IJÕ 413511

3434unidade139 4135í 0 Forceps adulto Na 69

32unidadeForceps adulto Na 01140

3232413523 Forceps adulto Na 1 50

ól3ZunidadeForceps adulto Na 151413522

34unidade378164 Forceps adulto Na 17143

34 34unidade144 413512

150150unidade28A932

170frasco146 Gluconato de clorexidina 0,12o/o 250m1

2020317149 Grampos para isolamento 124147

20 20unidade148 307927 Grampos para isolamento 134

20unidade149 270037

20 20unidadeGrampos para isolamento no 201

20unidadeGrampos para isolamento no í 41 1 246017

20unidade246021 Grampos para isolamento no 202152

20Grampos para isolamento no203í53

2020unidade247808 Grampos para isolamento no205

20unidadeGrampos para isolamento no206155 246024

2020unidadeGrampos para isolamento no 207tco 266929

20unidade247813 Grampos para isolamento no210tD/
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413514

32413521

unidade

142

34

Forceps adulto Na 65

Germikil desinfetante 1 Litro.,1 ÀE

170269879

unidade

20Grampos para isolamento no 200

270034

20

20

20unidade247809

154
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20
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158 247811 Grampos para isolamento no2í I unidade

165

i'À;
It\.\

:'?_{

20

20unidadeGrampos para isolamento no2í 2159 246020

70unidade160 36650í Hidroxico de Calcio P.A

190190161 Hidroxico de Calcio Pasta/Pasta

210210kir162 404579

5335unidadeAlavanca apical reta adulto No 301163 431736

35unidade413380 Alavanca apical reta adulto No 302164

3535unidade413379 Alavanca apical reta adulto No 303

unidade437053

5Junidade167 413382 Alavanca apical reta infantil No 302

JJunidadeí68 413381 Alavanca apical reta inÍantil No 303

50caixa '100 und273178 Lâmina de bisturi aço carbono no 15

50caixa 100 undLâmina de bisturi aço carbono no 1 1170 31357í

10171 Lamparina a alcool aluminio

60
caixa com 26

und
Lençol de Borracha 'l5x15cm172

caixa 6 und 20Lima Ílexo file 1o serie 21mm 15-40173 266925

20 20caixa 6 undLima flexo file 'lo serie 25mm 15/40174 266926

3caixa 6 und175 419474

3 3caixa 6 undLima especial no 10 25mm176 268891

í010caixa 6 und177 270058 Lima flexo file no 1 5 2í mm

10 10caixa 6 undLima Ílexo file no 15 25mm178 270062

418544 Lima hedstroen ío serie 21mm í5-40179

5caixa 6 und418545 Lima hedstroen 2" serie 21mm 45-80180

caixa 6 undLima kerr 1" serie 21mm 15-401 18
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kit404562

lonomero de vidro restaurador -

Embalagem com 109 de pó + 89 de

líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de

espatulação.

35

Alavanca apical reta infantil N0 301166

169

CU

10unidade441128

60442191

20

?Lima especial no 10 2'lmm

Ãcaixa 6 und

(

430418

,{



430417 Lima kerr 2' serie 2'lmm 45-80 caixa 6 und

l*i

182 5

í88

5caixa 6 und419472 Lima kerr 1' serie 25mm 15-40

5 5caixa 6 undLima kerr 2' serie 25mm 45-80184 430414

5050

Lixa de acabamento e polimento dentário

de poliéster com centro neutro tendo de

um lado a lixa com granulação media na

cor cinza e do outro granulação fina na

cor branca tendo dimensóes 4mm x

170mm, com

18s 270232

300300caixa '100 und186 Luva de Procedimento TAM. G

1.0001.000caixa 100 undLuva de Procedimento TAM. M187 269893

500 500caixa 100 undLuva de Procedimento TAM. P.269894

1.5001.500caixa 100 undr89 269894 Luva de Procedimento TAM. P

800800caixa 100 und269891 Luva de Procedimento TAM. PP190

3 1003 100caixa 50 und250311

Máscara descartável com elástico anti-

alérgica contendo 3 camadas, camada

externa 1 00% polipropileno,20glm2,

camada interna em Polipropileno e

polietileno, 309/m2, camada

intermediária com filtro 100%

polipropileno, possui clipe nasal de fácil

adaptaÇão ao contorno do rosto

19í

100100kit

Material restaurador intermediário kit

contendo 1 embalagem com 389 de Pó

(oxido de zinco e polimetacrilato de

metila) e outra embalagem contendo 15

ml de líquido (99,5% eugenol e 0,5% de

ácido acético), para restauração

temporária de longa espera (até 02 (dois)

anos) kit pó e liquido.

192 422120

4747unidade312489

los de proteção de cor transparente
(incolor), confeccionados com armação

em nylon,lentes interiças de

policarbonato com anti-risco, com

proteção lateral e ajuste de comprimento

nas hastes.

193
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frasco 100194 246952

200

Óleo lubrificante para lubrificação interna
de turbinas, micromotores e

instrumentos, antes de cada caclo de
esterilização, pae alla e baixa rotaÇâo

frasco com 200m1

70frasco 70195 Otosporin í Oml

unidade 25í96 436890

25 25frasco197 435í 09 ParamonocloroÍenol canÍorado 20ml

160160unidade198 417702
Pasta profilática sem óleo e com flúor

sabor hortelã, bisnaga com 909

kiríoo 422534 Pasta zinco-enolica

80 80caixa 100 undPelículas periapical para rx adulto292649

40 40
caixa com 100

und201 250374 Peliculas periapical para rx infantil

5050unidadePinça clínica para algodão 17 cm413334

271unidade 27146800'l Pinça Adson com serrilha 12cm203

unidade252895 PinÇa porta grampo204

2J 29unidade205 427616 Pinça Miller p/ carbono

nÊ,unidade
.>\

206 436847 Placa de vidro '1Omm para manipulação

16 16unidade207 426762 Kit irrigação Endodontia

5454unidade471146 Porta agulha Mayo Hegar de 16cm208

54 54unidadePorta agulha Mayo Hegar de 18cm209 471147

24unrdade210 47 1145 Porta Agulha Mayo Hegar de '14cm

10 10unidadePorta almagama autoclavavel211 417243

unidade 80212 411436
Pote dappen. Capacidade de até 3ml,

autoclavavel.

68bõunidade400419

Resina composta fotopolimerizável a1

para restauraÇões anteriores e

posteriores.com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades f ísicas diÍerenciada,

213

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - IMPERATRIZ/MA

@
100

270228

Oxido de Zinco 509

5

202

80

.{



'iÍ,
-)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA M U NIC IPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

fornece reduzida contraçáo de
polimerização, menor temPo de

polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

214

215

70 70unidade

Resinâ composta fotopolimerizável a2
para restaurações anteriores e

posteriores.com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades f ísicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor temPo de

polimerizaçáo. apresênta na forma de

seringas com 4 gramas.

80unidade

Resina composta Íotopolimerizável a3
para restaurações anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades fisicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerizaçáo, menor temPo de

olimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

400421

6060unidade394'168

Resina composta fotopolimerizável b1

para restaurações anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica e representa 60% em

volume (sem silano)com tamanho médio

de partículas na Íaixa entre 0,19 a 3,3

mícrons contém bis-gma, udma e bis-

ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades Íísicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor temPo de

polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas, com Prazo de

validade de 3 anos.

60unidade

Resina composta fotopolimerizável b2

para restaurações anteriores e

posteriores,com zircÔnia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta

217 394169
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propriedades f ísicas diferenciada,
fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma de
seringas com 4 gramas.

218 bU60unidade

Resina composta fotopolimerizável b3
para restaurações nteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades f ísicas diferenciada,

fornece reduzida contração de

polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

394170

60bUunidade350106

Resina composta fotopolimerizável ud
para restauraÇões anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades físicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

219

unidade 100

Resina fluida flow com 72o/o de carga

em peso e fluorescência. seringa

contendo 2gr de resina e 05 ponteiras

para aplicaçáo na cor a2

273585

unidade 68221 400426

Resina microhibrida para restaurações

de dentes anteriores e posteriores bis-

gma, bis - ema, tegdma, udma e vidro

de bário-aluminio silicato silanizado.
com fluorescência e opalescência

natural. seringa ergonômica com tampa
fixada ao corpo. seringa de 49r cor eaí

68 68222

Resina microhibrida para restaurações
de dentes anteriores e posteriores , de
brs- gma, bis - ema, tegdma, udma e

vidro de bário-aluminio silicato silanizado
com fluorescência e opalescência

natural. seringa ergonômica com tampa

unidade
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fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea2

86
CP

226

227

70

Resina microhibrida para restauraÇões

de dentes anteriores e posteriores com
bis- gma, bis - ema, tegdma, udma e

vidro de bário-aluminio silicato
silanizado.com fluorescência e

opalescência natural. seringa
ergonômica com tampa fixada ao corpo

seringa de 4gr cor ea3

unidade223 400427

unidade 1?246914 Seladora 30cm

unidade 90 90405620 Revelador 475m1

3 300pacote '100 und407961 Roletes dentais de algodão

90unidade 90
Selante para fissuras , embalagem com

2 gr.
309077

70 70unidade))R 413356 Seringa carpule para anestesia

80caixa 100 und229 439620
Seringa descartável de í0ml (com

agulha 25 x 0,7)

50 50caixa 100 und439624
Seringa descartável de 5ml (com agulha

25 x 0,7)

100 100pct 100 undSobre Luva descartavel estéril

bUunidade 60232 413322 Sonda exploradora nol

240 240231957 Soro fisiologico 0,9%, 1L

100pct 40 und
Sugadores descartáveis com pontas

coloridas, atóxico, aromatizado
234 406292

25 25unidade471573 Tesoura crrurgica íris curva í 2cm

100unidadeTesoura cirurgica reta fina/Íina 14cm23ô

46 46237 406283 Tira de Lixa de Aço 4mm.

.+ocaixa 12 undTira de Lixa de Aço 6mm406284

1.6001600239 428624
Touca descartável sanfonada com

elástico, conÍeccionada em tnt

540caixa 50 und 540269850 Lidocaína 2olo I :1 00.000 com

vasoconstritor (lidocaína + epinefrina) 50
240

a
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246

52q')caixa 50 und241 357788
Mepivacaína Cloridrato, Concentração:

3%, Forma Farmacêutica: Solução
lnjetável, 50 tubetes c/ 1,8 ml cada.

130caixa 50 und
Mepivacaína 2o/o com vasoconstrictor
epineÍrina I :100.000 Embalagem com

50 tubetes de cristal c/ 1 ,8 ml cada.
242 69888

50 50unidade243 425848 Evidencrador de placa (tipo líquido)

É,)52caixa 60 undEvidenciador de placa (tipo pastilhas)244

2020unidade245 436148 lodoformio endodontia

í0unidadelodoformio éter428147

2626unidade247 362499 Kit Resinas (bisnagas 49)

7unidade248 373 813
Autoclave Digital de mesa, horizontal

220v, 21 litros

21 )1unidadeJ/J,Õ IJ
Autoclave Digital de mesa, horizontal

220v, 21 litros
249

44unidade425186

APARELHO DE RAIO X,com controle

digital ergonômico com cabo removivel,

2í intervalos de tempo de exposição
padronizados. Escala de angulação do

cabeçote, sistema de articulação do

cabeçote, proteção térmica do cabeçote.

Cabeçote com câmara de compensação.
ponto focal, caixa de comando. Coluna,

braços e base. Base pendular suPer

estável,e cabo de alimentação removível.

250

29unidade

Aparelho para aÍerir pressão arterial

adulto com manômetro de alta precisão e

blindagem protetora contra choques

desregulagem com braçadeira de nylon

em tec-antialérgico resistente com fecho

em velcro

251 236690

t424unidadeAparelho de profilaxia com jato de

bicarbonato e ultrassom jet sonic252 437845

22unidade445 956 Bomba a vacuo para 1 consultório bivolt253

{
RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERAIRIZIMA

tubetes c/ 1 ,8 ml cada.

@

130

425849

'10
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KIT Canetas Odontológicas unidade

688
CPL

12254 427291

262

12

unidade 42255 KIT Canetas Odontológicas

Iunidade 8256 47 57 41 Colete de proteção para raio x ADULTO

I 8Colete de proteção para raio x INFANTIL unidade257 475746

8unidade 8258 475724 protetor de tireóide - RX (Adulto)

8 8unidade259 475725 protetor de tireóide - RX (infantil)

14 14unidade260 300850 Destilador de água 4 litros , 220V

26kit 26Kit ART (trat. Restaurador atraumático)261

J5 35unidade
Estojo material de inox para

esterelização medio 28 X 14 CM
258219

44 44unidade263 410459
Fotopolimerizador, led, sem fio, pontera

fibra otica ou acrilico e protetor ocular.

40 40unidade264 426707 Escavador de dentina n'17 - adulto

40 40unidadeEscavador de dentina n"í 7 - infantil265 426700

3030266

Mocho Odontológico, com regulagem da

inclinação e da altura do encosto por

alavanca independente, sistema a gás

para regulagem de altura do assento.

Base giratória com cinco rodízios.
ProteÇão do encosto reforçada.

54 54unidade267 407079 Ponta pra Ultrasson 1

54 54unidade268 Ponta pra Ultrasson 2

E/lunidade 54269 407078 Ponta pra Ultrasson 4

20 20unidade270 293862 Tambor de inox 12x12

25unidade 25271 405155
Saboneteira/dispenser de parede com

reservatório interno para álcool gel ou

sabonete líquido

2272 9962
Amalgamador Odontologico, capsular e

digital.

12unidade 122t ó
compressor odontológico isento de óleo

2HP, 50 litros - 220V

RUA URBANO SANIOS, N9 1657 - BAIRRO JUÇARA. IMPERATRIZ/MA

42427291

425866

unidade766060

270014

2unidade

85758

{
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90999 Vaselina sólida pomada. Bisnaga 30G unidade

*'

274 6464

280

5050rolo,7ó))) Saco plástico 101 (rolo) incolor 1000und

80 80caixa 250 und122653
lndicador de esterelização para

autoclave.
276

26unidade 26277 477927

1010unidade419515
Broqueiro, Material: Alumínio, Modelo:

Estojo Aberto, Capacidade: Cerca De 20

Brocas.
278

JU 30unidadeSindesmótomo279 413450

4040479938 Espelho grande (de mão com cabo)

1717unidade281 309298
tVlacro Modelo de arcada dentária

(bocão)

17 17unidade282 309298

500500unidade241645 fio dental 25m283

120120unidadeTaça de Borracha para profilaxia284 404903

60 60285 211377

40unidade413399 Alveolotomo curvo286

40 40unidadeAlveolotomo reto287 413398

100 100Pedra Pomes pote 1009288 233497

10'10bobina462801

bobina 30452744 Papel grau cirúrgico 15 cm x 50 m290

20bobinaPapel grau cirúrgico 30 cm x 40 m.291 442481

400400pacotePapel toalha com 2 dobras na cor

branca, pacote com 1.000 íolhas.
292 245972

400 400pacote293 230417

5ÂUnidade 20MLParamonoclorofenol canforado294 429902

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO.]UÇARA _ IMPERATRIZ/MA

@

Suporte de parede para coletor de

material perfuro cortante de 7 litros.

unidade

Kit para fins didáticos em Odontologia

unidade
Pasta para polimento de resinas

fotopolimerizável seringa com 49.

40

frasco

,ao Papel grau cirúrgico 45 cm x 60 m.

30

20

Papel toalha folha dupla, picotada,

pacote contendo 02 rolos com 50 folhas
de 19cm x 21 ,5cm cada..

q
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6q0
CP

295 439134

296

Carro - Uso Hospitalar, Componentes: C/

Gaveta, Rodízios: C/ Rodízios C/ Travas,

Dimensões: Cerca De 65 X 160 X 65

Cm, Características Adicionais: Barra De

Suporte P/ Equipamento, Estrutura: Em

Aço lnoxidável, Capacidade Carga: Até
20 Kg, Acessórios: Módulo De Suporte,

C/ Barra

unidade í5

451Eunidade

Carro - Uso Hospitalar, Componentes: C/

Gaveta, Rodízios: C/ Rodízios C/ Travas,

Dimensóes: Cerca Oe 65 X 160 X 65

Cm, Características Adicionais: Barra De

Suporte P/ Equipamento, Estrutura: Em

Aço lnoxidável, Capacidade Carga: Até
20 Kg, Acessórios: Módulo De Suporte,

Cl Barra

439134

100100FrascoHipoclorito de sódio a 1% frasco com

1000 ml,
297 246963

150 '150caixa cl 24

unidades

Fio Sutura Com Agulha, Material: Nylon

Monofilamento Poliamida, Cor: Preta,

Diâmetro: 2-0, Quantidade Agulhas: 1

Um, Comprimento Fio: 45 Cm, TiPo

Agulha: Cortante, Forma Agulha: 3/8

Círculo, Comprimento Agulha: 2 Cm

.)oa l3lô53

2020unidade 120m1230766 Saliva Artificial, Dosagem: 120 Ml Frasco299

200unidade
Clorexidina Digluconato, Concentração

0,120/o, F orma Farmacêutica: Colutório

500m1

300 341174

10unidade417614 Afastador de lábios FGM - ADULTO301

1010unidadeAfastador de lábios FGM - INFANTIL302 417615

10 10unidade303 466093 Abridor de Molt infantil

46 46unidadeProtetor facial (tipo face shield)304 308233

40unidade467834 Pinça Kelly reta 16cm305

40 40unidadePinça Kelly curva 14cm306

4040unidadePinça Kelly curva 16cm307 467839

3.7753.775kit308 280590

"!
RUA URBANO SANÍOS, N9 1657 _ BAIRRO JUçARA _ IMPERATRI ZIMA

200

10

40

767838
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6ql
CP

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zípper, Uso: Adulto, Composição:
Escova Dental Adulto, Dentifrício

C/Fluo(909r)

310

11.32511.325280590

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zipper, Uso: Adulto. Composição:

Escova Dental Adulto, Dentifrício

C/Fluo(90g0

309

3 8003.800kit

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

ZÍpper. Uso: lnfantil. Composição.
Escova Dental lnfantil, Dentifrício

C/Fluo(90gr)

280591

11 400 11.400kit280591

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zípper, Uso: lnfantil. Composiçáo:

Escova Dental lnfantil,Dentifrício
C/Fluo(9090

311

66kitPosicionador RX adulto312 427348

44kit427349 Posicionador RX infantil313

JU 30unidadePedra de afiar instrumentais314 456357

3434unidadePinça hemostática Kelly reta - 14cm315 467833

?o39unidadeSonda Periodontal milimetrada (fina com

marcação ate 1smm)316 419944

66unidadeSuporte para avental plumbífero317 439845

6060
caixa com 100

unidades
Luva proteçâo, material: nylon elastano

recoberta em nitrilo foam, tamanho M318 420268

60bU
caixa com 100

unidades
Luva proteção, material: nylon elastano

recoberta em nitrilo foam. tamanho P319 420269

RUA URBANO sANÍOS, N9 1657 _ BAIRRO IUÇARA - IMPERATRI Z/MA
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PRE FEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

2.2 Do preço registrado, as especiÍicações do objeto, â quantidade e as

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.4 Orgãos(s) paÉicipantes(s)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

NOME DA EMPRESA

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Menor
Preço
Registrado
(R$)

Total
(R$)

CNPJ/MF n' Razão Social

Endereço: CEP

Telefone Fax

Endereço Eletrônico

RG no

Órgão Expedidor/UF

ITEM CATMAT

óncÃos
PARTICIPA

NTES

1 211196 Abaixador de língua em madeira í00

Abridor de boca autoclavavel adulto e

finfantil
70

3 343676

Adesivo fotopolimerizavel 69 contendo
(solvente a base de agua, com particula

de carga com snm, tampa flip top e

rendimento de 280 restauraçóes)

IJU

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA

2.3 Os dados dos fornecedor(es) classiíicados são os que seguem:

@

Representante.

CPF no

DESCRTçÃO

2 438080

'q
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4 442143 Agulha gengival esteril curta 200

50442142 Agulha gengival esteril extra-curta

56442144 Agulha gengival esteril longa

7 363764

34alavanca infantil 02363765

34alavanca infantil 03I 363766

5b'10 340864 Alavanca seldin adulto 01

5611

56Alavanca seldin adulto 0312 340868

234276 Alcool absoluto 92.8% 1000 ml13

720Alcool etilico 70% 1000 ml14 252778

240Alcool gel anti-septico para higienizar as

máos com valvula, 500m1
252779

1016 Alicate Ainsworth perfurador

160234269 Algodáo hidrófilo não estéril, 500917

18 258435

10519 241532 Anestésico tópico gel 129

),F20 429357 Aplicador de hidróxido de calcio

21 Aplicador descartável microbush, 50246141

{
RUA URBANO SANTOS, NS 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZ/MA

@

6

34alavanca infantil 01

8

Alavanca seldin adulto 02340865

90

15

442190

1 't0Curativo Alveolar com própolis

(embalagem c/ 2 seringas de 39 cada)
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tamanho fino

6q4
CP

40
Banda matriz de aço inox 0,05 x 5x

500mm

40406146
Banda matriz de aço inox 0,05 x 7x

500mm
23

60322902 Bandeja de inox média (22x12)

60,q 384084 Bandeja de inox media (23x13)

70tô 271369 Bicarbonato de sodio 2009

220Broca ponta diamantada í 01 127 252094

220Broca ponta diamantada 1012262192

22029 262270 Broca ponta diamantada 1 014

210Broca ponta diamantada 10í 530

31 262401 Broca ponta diamantada 1016

210268821

210Broca ponta diamantada 3080a.) 403168

34 403377 Broca ponta diamantada 3082

210Broca ponta diamantada 319535 262275

210Broca carbide esferica alta rotaÇão no 1/4

unitário
Jb 309140

37 403387 Broca carbide cirúrgica 701

Broca carbide ciúrgica 70238 336951

12039 403391 Broca carbide cirúrgica 703

220262584 Broca ponta diamantada Pêra 316840

70Broca de gates 28mm no 0141 403602

RUA URBANO SANTOS, NE 1657 - BAIRRO JUçARA - IMPERATRIZ/MA

406145

24

2ó

252096

210

Broca ponta diamantada 2200

210

120

120

a
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42 403603

rt§

Gqs
CP

40403604 Broca de gates 28mm no 03

6044 Broca de gates 32mm no 01

40Broca de gates 32mm no 0245 403610

4046 403611 Broca de gates 32mm no 03

404039í 5 Broca de largo/peeso 28mm no 0147

404039'16 Broca de largo/peeso 28mm no 0248

4049 403917 Broca de largo/peeso 28mm no 03

403921 Broca de largo/peeso 32mm no 01

40403922

40403923 Broca de largo/peeso 32mm no 03

120403371 Broca ponta diamantada 101 t hlÃ1

120Broca ponta diamantada 1012h154 403372

12055 404644 Broca ponta diamantada 101 3hl

12056

403374 Broca ponta diamantada 1016h157

110Broca ponta diamantada 1033Ãa 400297

11059 402998 Broca ponta diâmantada 1034

110Broca ponta diamantada 1 190ff60

1í0Broca ponta diamantada 208261 402988

110ól 403í 51 Broca ponta diamantada 31 18ff

110Broca ponta diamantada 3í 95fbJ

64 403089 Broca ponta diamantada Pêra 1149

40Broca carbide Endo Z 23mmb5 408030

12066 245699 Broca esférica Carbide no 2

67 245700 Broca esíérica Carbide no 3

RUA URBANO SANTOS, NS 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA

Broca de gates 28mm no 02 60

43

403609

40

Broca de largo/peeso 32mm no 02E,1

403373 Broca ponta diamantada 10í 4hl

120

403146

403154

'1 10

120
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68 Broca esférica Carbide no 5

130245693 Broca esférica Carbide no 6trv

130Broca esférica Carbide no 870 244107

15071 403876 Broca zecrya 23mm (haste regular)

bU403875 Broca zecrya 23mm (haste longa)72

32t3 419514 Broqueiro de metal 15 furos

50Cabo de bisturi no 374 272821

50243242

15076 413300 Cabo p/ espelho bucal

5077 473266

13078 115754
Papel carbono para articulação dupla

face

404545

4080 430906
Cimento Endodôntico, frasco Pó 89 +

tubo resina 99

8081 267995

26523282

20a2 385409 Cimento Resinoso Opaco Perola

45Clorexidina clorexoral 0.20/o 210ml84 269881

Coletor de material perfurocortante 7

litros
oÃ

b/u269973
Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5

cm, náo estéril - 1 00 o/o algodão, 5

dobras, 8 camadas, 9 fios
86

87 391582
Condicionamento ácido 37 % seringas

com 39

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRI zlMA

@
245702 130

Cabo de bisturi no 4

Estojo para esterilização 20 x 10 x 5 com

tamPa

20Cimento Cirurgico Periodontal, pasta

base 909 + catalisador g0g
'70

Cimento Forrador de Hidroxido de

Calcio, 139 base + 1 1g catalisador +

bloco mistura

Cimento Resinoso A3

í8035í í 98

170

(
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88 246501 Coltosol 209

6q'1
CP

on

10089 397303 Cuba lnox Redonda 150m1

6090 338641 Cunha de madeira

9í 432645 Cureta cirurgica Molt

3092 413560 Cureta cirurgica de Lucas No 85

3093 4't3s6't Cureta cirurgica de Lucas No 86

389676 Cureta cirurgica de Lucas No 87

40o( 427881
2

9b Cureta McCall 17-18

o'7 253769 Cureta de Gracey 5-6

40Cureta de Gracey 7-8253770

4099 255t I I Cureta de Gtacey 11-12

40100

50Descolador de molt simples 18cm1 0 1

40
Disco de Acabamento com 28 peças +

mandril

40103 432427 E.D.T.A. liquido 20ml

10.100104 255320

10.300105 Escova dental lnfantil

10106 252963

Escova descartável (conjunto) para

assepsia, seca (sem pvpi), dupla face de

polietileno acoplada a uma esponja de

poliuretano. esterizada por raio gama-

cobalto 60

200107 Escova robson plana branca plana

40108 427622

íno Espatula de manipulação n'24

86Espatula de resina no 01427840

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - II\4PERAIRIZ/MA

40

94

Cureta McCall I 3-14

40427723

40

98

253768 Cureta de Gracey 1 3-14

413449

102 439767

Escova dental Adulto

304407

404894

Espatula de Lecron no 5

50444212

110

"q
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111 427839 Espatula de resina no 06

6q8
CP

86

112 413309 Espelho bucal No3

170113 413310 Espelho bucal NoS

31114 429900 Eucaliptol 10ml

115 425231 Sonda Exploradora No 5

116 281555

80117 281554
Fio agulhado para sutura 3.0 de seda

com agulha /, circulo cortante estéril,
caixa com 24 envelopes

230281328
Fio agulhado para sutura 3.0 de nylon

com agulha Yz circulo cortante estéril,

caixa com 24 envelopes

110Fio dentel rolo 500m119 266896

60120 467267 Fio retrator n"00

bU121 467269 Fio retrator n'01

150122 406147
Fita Banda matriz de poliester p/ resina

10x120x0,5 ou'10x100x0,5

1.100123 428826

Fita para autoclave (papel crepado

impresso com tinta sensível ao calor e

vapor, coberto com adesivo a base de

borracha resistente às temperaturas para

esterilização por autoclave a vapor)

19mm x 30m

95124 405632 Fixador para raio x frasco com 475m1

540
Flúor gel acidulado sabor morango,

frasco com 200 ml aplicaÇáo tópica
125 208251

30126 432453 Forceps infantil Na 16

30413531 Forceps iníantil Na 01

30128 419947 Forceps infantil N" 18L

30129 419948 Forceps infantil Na 18D

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - IMPERATRIZ/MA

rt-

70

150

80
Fio agulhado para sutura 4.0 de seda

com agulha lz ciculo cortante estéril,
caixa com 24 envelopes

118

127

{
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130 427547 Forceps infantil Na 150

6qq
CP

211

Forceps infantil Na 15í131 427546

30132 445814 Forceps infantil N" 65

30422364IJJ

54134 Forceps adulto Nâ í 6

34135 419945 Forceps adulto Na 17

34413514 Forceps adulto Nâ 18L

34413513 Forceps adulto Na 'l8R

1a138 413511 Forceps adulto Na 68

34139

'7)Forceps adulto N" 01140

32141 413523 Forceps adulto Nâ 150

.71
142 413522 Forceps adulto Na í 51

J4Forceps adulto N" í 7143 378164

34413512 Forceps adulto Na 65144

150145 288932 Germikil desinfetante 1 Litro

170146 269879 Gluconato de clorexidina 0,12o/o 250m1

20317149 Grampos para isolamento 124147

20148 307927 Grampos para isolamento 134

20149 Grampos para isolamento no 200

20270034 Grampos para isolamento no 201

20Grampos para isolamento no 14246017

20152 246021 Grampos para isolamento no 202

20247809 Grampos para isolamento no203153

20154 Grampos para isolamento no205

20155 246024 Grampos para isolamento no206

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA _ IMPERATRIZ/MA

Forceps infantil Na 69

413525

136

tJ/

Forceps adulto N" 6941 3510

413521

270037

150

15'1

247808

a
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t3b 266929 20

CP

20157 247813 Grampos para isolamento no210

20158 247811 Grampos para isolamento no211

20159 246020 Grampos para isolamento no212

160 366501

190Hidroxico de Calcio Pasta/Pasta404562

210162 404579

lonomero de vidro restaurador -

Embalagem com 'l0g de pó + 89 de

líquido + 1 dosador de pó + I bloco de

esPatulação.

Alavanca apical reta adulto No 301431736

J5164 4í 3380 Alavanca apical reta adulto No 302

,lÃ
165 413379 Alavanca apical reta adulto No 303

33Alavanca apical reta infantil No 301166

33167 413382 Alavanca apical reta infantil N" 302

33168 413381

50Lâmina de bisturi aço carbono no 15169 273178

50170 313571 Lâmina de bisturi aço carbono no í 1

Lamparina a alcool aluminio171 441128

bU172 442191 Lençol de Borracha 15x 15cm

20173 266925 Lima flexo file 1o serie 21mm 15-40

20174 266926 Lima flexo file í o serie 25mm 1 5/40

aLima especial no 10 21mm175 419474

3t/o 268891 Lima especial no 10 25mm

10177 270058 Lima flexo file no 15 2í mm

10178 270062 Lima flexo file no 15 25mm

5179 418544 Lima hedstroen 1o serie 21mm 15-40

5180 4í 8545 Lima hedstroen 2" serie 21mm 45-80

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO ,]UÇARA - IMPERATRIZ/MA

Grampos para isolamento no 207
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70Hidroxico de Calcio P.A.
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437053

Alavanca apical reta infantil No 303
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í 8'l 4304í 8 Lima kerr 1" serie 21mm í 5-40 5

430417 Lima kerr 2" serie 21mm 45-80182

5Limâ kerr 1' serie 25mm 15-40183

Lima kerr 2' serie 25mm 45-80184 430414

50185 270232

Lixa de acabamento e polimento dentário

de poliéster com centro neutro tendo de

um lado a lixa com granulaçáo media na

cor cinza e do outro granulação fina na

cor branca tendo dimensóes 4mm x
'l70mm, com

300186 269892 Luva de Procedimento TAM. G

1.000187 269893

500188 269894

1.500269894 Luva de Procedimento TAM. P

800190 269891

3.1 00

Máscara descartável com elástico anti-

alérgica contendo 3 camadas, camada

externa í 00% polipropileno,20glm2,

camada interna em polipropileno e

polietileno, 309/m2, camada
intermediária com filtro 100%

polipropileno, possui clipe nasal de fácil

adaptação ao contorno do rosto

191 250311

10) 422120

Material restaurador intermediário kit

contendo 1 embalagem com 389 de Pó
(oxido de zinco e polimetacrilato de

metila) e outra embalagem contendo 15

ml de liquido (99,5% eugenol e 0,5% de

ácido acético), para restauração

temporária de longa espera (até 02 (dois)

anos) kit Pó e liquido.

47193 312489

los de proteçáo de cor transparente
(incolor), confeccionados com armaçáo

em nylon,lentes interiças de
policarbonato com anti-risco, com

proteÇão lateral e ajuste de comprimento

a
RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ EAIRRO JUÇARA. I[/PERATRIZ/MA
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Luva de Procedimento TAM. M.

Luva de Procedimento TAM. P.
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nas hastes

r0lJ
CP

100

õeo lubrificante para lubrificação interna

de turbinas, micromotores e

instrumentos, antes de cada ciclo de

esterilização, para alta e baixa rotaçáo

frasco com 200m1

194 )^^oq')

70195 270228 Otosporin 10ml

Oxido de Zinco 509196 436890

aÃ
197 435109 Paramonoclorofenol canforado 20ml

160198 417702
Pasta profilática sem óleo e com flúor

sabor hortelã, bisnaga com 909

Pasta zinco-enolica199 422534

80200 292649 Películas periapical para x adulto

40Peliculas periapical para rx infantil201 250374

50202 413334 Pinça clínica para algodão 17 cm

271Pinça Adson com serrilha 12cm468001

5204 252895 PinÇa porta grampo

205 427616

25Placa de vidro í Omm para manipulaçáo206 436847

to207 426762 Kit irrigaçáo Endodontia

54471146 Porta agulha Mayo Hegar de 16cm208

5447 1147 Porta agulha Mayo Hegar de 18cm

24210 471145 Porta Agulha Mayo Hegar de 14cm

10211 417243 Porta almagama autoclavavel

80Pote dappen. Capacidade de até 3ml,

autoclavavel.
212 411436

68213 4004'19

Resina composta fotopolimerizável a'l

para restauraçóes anteriores e

posteriores.com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a maltiz orgânica apresenta

RUA UREANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO JUçARA - IMPERATRI zlMA
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propriedades f ísicas diferenciada,
fornece reduzida contração de
polimerizaÇão, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma de
seringas com 4 gramas.

103
CP

214 400420

Resina composta fotopolimerizável a2
para restaurações anteriores e

posteriores,com zircÔnia/sílica como
carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades f ísicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

80

Resina composta fotopolimerizável a3

para restauraçôes anteriores e

posteriores,com zircÔnia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades fisicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na Íorma de

seringas com 4 gramas.

215 400421

60

Resina composta fotopolimerizável bí
para restauraÇões anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica e representa 60% em

volume (sem silano)com tamanho médio

de partículas na faixa entre 0,19 a 3,3

mícrons contém bis-gma, udma e bis-

ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades físicas diferenciada,

fornece reduzida contração de
polimerizaçáo, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas, com Prazo de

validade de 3 anos.

zto 394168

60394169

Resina composta fotopolimerizável b2
para restauraçôes anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

217
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e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades fisicas diÍerenciada,

fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

fll+
CP

60218 394170

Resina composta fotopolimerizável b3
para restaurações nteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades f ísicas diferenciada,

fornece Íeduzida contração de
polimerização, menor tempo de

polimerizaÇáo. apresenta na forma de
seringas com 4 gramas.

bU219 350106

100220 273585

Resina fluida flow com 72o/o de carga
em peso e fluorescência. seringa

contendo 2gr de resina e 05 ponteiras

para aplicação na cor a2

68

Resina microhibrida para restauraçóes

de dentes anteriores e posterioÍes bls-

gma, bis - ema, tegdma, udma e vidro

de bário-aluminio silicato silanizado.

com fluorescência e opalescência

natural. seringa ergonômica com tampa

fixada ao corpo. seringa de 49r cor ea1

221 400426

68

Resina microhibrida para restaurações

de dentes anteriores e posteriores , de

bis- gma, bis - ema, tegdma, udma e

vidro de bário-aluminio silicato silanizado

com fluorescência e oPalescência

222 400412

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO ]UçARA - IMPERATRI zlMA

Resina composta fotopolimerizável ud
para restaurações anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica como

carga inorgânica contém bis-gma, udma

e bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades físicas diferenciada,

fornece reduzida contração de

polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.
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Resina microhibrida para restauraçôes
de dentes anteriores e posteriores com

bis- gma, bis - ema, tegdma, udma e

vidro de bário-aluminio silicato
silanizado.com fluorescência e

opalescência natural. seringa
ergonômica com tampa Íixada ao corpo

seringa de 4gr cor ea3

223 400427

JJSeladora 30cm224 246914

90225 405620 Revelador 475m1

3 300Roletes dentais de algodãozzt) 407961

90309077
Selante para Íissuras , embalagem com

2 gr.

70Seringa carpule para anestesia228 413356

80
Seringa descartável de 1oml (com

agulha 25 x 0,7)
439620

50Seringa descartável de Sml (com agulha
25 x 0,7)

230 439624

100Sobre Luva descartavel estéril231 471345

60232 413322 Sonda exploradora no1

11,1 0E -7 Soro fisiologico 0,9%, í L.).ra

100Sugadores descartáveis com pontas

coloridas, atóxico, aromatizado
406292

.ETesoura cirurgica íris curva í 2cm235 471573

100236 471448 Tesoura cirurgica reta fina/fina 14cm

Tira de Lixa de Aço 4mm237 406283

46Tira de Lixa de AÇo 6mm.238 406284

1600Touca descartável sanfonada com

elástico, confeccionada em tnt
.)?o

540Lidocaína 2% 1 :100.000 com

vasoconstritor (lidocaína + epinefrina) 50
240 269850

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - IMPERATRIZ/MA

natural. seringa ergonômica com tampa
íixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea2
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tubetes c/ í ,8 ml cada

-106

CP

52241 357788
Mepivacaína Cloridrato, Concentração

3%, Forma Farmacêutica: Soluçáo
lnjetável, 50 tubetes c/ 1,8 ml cada.

130
Mepivacaína 2o/o com vasoconstrictor

epinefrina 1 :í 00.000 Embalagem com

50 tubetes de cristal c/ 1 ,8 ml cada.
242 69888

50243 425848 Evidenciador de placa (tipo líquido)

52244 425849 Evidenciador de placa (tipo pastilhas)

20245 436148 lodoformio endodontia

10lodoformio éter428147

lôKit Resinas (bisnagas 49)247 362499

7
Autoclave Digital de mesa, horizontal

220v, 21 littos248 373.813

21
Autoclave Digital de mesa, horizontal

220v, 21 litros
373.813

4425186

APARELHO DE RAIO X,com controle

digital ergonômico com cabo removível,

21 intervalos de tempo de exposição
padronizados. Escala de angulação do

cabeçote, sistema de articulação do

cabeçote, proteção térmica do cabeçote.

Cabeçote com câmara de compensação.
ponto focal, caixa de comando. Coluna,

braços e base. Base pendular suPer

estável,e cabo de alimentação removível.

250

29

Aparelho paru aÍeti pressão arterial

adulto com manÔmetro de alta precisão e

blindagem protetora contra choques

desregulagem com braçadeira de nylon

em tec-antialérgico resistente com fecho

em velcro

251 236690

24Aparelho de profilaxia com jato de

bicarbonato e ultrassom jet sonic437845

22Bomba a vacuo para 1 consult ório bivolt445.956

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 . BAIRRO JUÇARA _ I MPERATRIZ/MA
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427291 KIT Canetas Odontológicas

'101
CP

42427291

I256 4757 41 Colete de proteção para raio x ADULTO

8Colete de proteçáo para raio x INFANTIL257

8258 475724 protetor de tireóide - RX (Adulto)

8475725 protetor de tireóide - RX (infantil)259

14260 300850 Destilador de água 4 litros , 220V

loKit ART (trat. Restaurador atraumático)425866

262 258219
Estojo material de inox para

esterelização medio 28 X 14 CM

44410459
Fotopolimerizador, led, sem fio, pontera

fibra otica ou acrilico e protetor ocular.
lo5

40Escavador de dentina n"17 - adulto264 426707

40Escavador de dentina n" 17 - infantil265

30

Mocho Odontológico, com regulagem da

inctinaÇão e da altura do encosto por

alavanca independente, sistema a gás

para regulagem de altura do assento.

Base giratória com cinco rodízios.

Proteçáo do encosto reforçada.

zbô 766060

54Ponta pra Ultrasson í267 407079

54268 270014

54Ponta pra Ultrasson 4407078

20293862 Tambor de inox 12x12270

25
Saboneteira/dispenser de parede com

reservatório interno para álcool gel ou

sabonete líquido
271

2Amalgamador Odontologico, capsular e

digital.272 9962

12compressor odontológico isento de óleo

RUA URBANO SANTOS, N9 1657. EAIRRO ]UÇARA - IMPERATRrZ/MA
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KIT Canetas Odontológicas255

475746

261

426700

Ponta pra Ultrasson 2

269
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85758 2HP, 50 litros - 220V
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90999 Vaselina sólida pomada. Bisnaga 30G 64

108
CP

274

50Saco plástico 10L (rolo) incolor í 000und275 270222

80276 122653
lndicador de esterelização para

autoclave.

Suporte de parede para coletor de

material perfuro cortante de 7 litros
277 477927

10419515
Broqueiro, Material: Alumínio, Modelo:

Estojo Aberto, Capacidade: Cerca De 20

Brocas.

30Sindesmótomo279

Espelho grande (de mão com cabo)280 479938

17281 309298
Macro Modelo de arcada dentária

(bocão)

17309298 Kit para fins didáticos em Odontologia282

5UUfio dental 25m283 241645

120404903 Taça de Borracha para profilaxia284

60211377
Pasta para polimento de resinas

fotopolimerizável seringa com 49285

40Alveolotomo curvo286 413399

40Alveolotomo reto287 413398

100233497 Pedra Pomes pote 1009

10462801 Papel grau cirúrgico 45 cm x 60 m.289

30290 Papel grau cirúrgico 15 cm x 50 m

20Papel grau cirúrgico 30 cm x 40 m291 442481

400292

400
Papel toalha folha duPla, Picotada,

pacote contendo 02 rolos com 50 folhas

de í9cm x 21,5cm cada..
293 230417

5429902 Paramonoclorofenol canforado

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRI zlMA
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278

413450

40

288

452744

245972
Papel toalha com 2 dobras na cor

branca, pacote com í.000 folhas.
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295 439134

Carro - Uso Hospitalar, Componentes: C/

Gaveta, Rodízios: C/ Rodízios C/ Travas,

Dimensões: Cerca De 65 X 160 X 65

Cm, Características Adicionais: Barra De

Suporte P/ Equipamento, Estrutura: Em

Aço lnoxidável, Capacidade Carga: Até
20 Kg, Acessórios: Módulo De Suporte,

Cl Barra

tf,

ÀE

Carro - Uso Hospitalar, Componentes: C/

Gaveta, Rodízios; C/ Rodízios C/ Travas,

Dimensões: Cerca De 65 X 160 X 65

Cm, Características Adicionais: Barra De

Suporte P/ Equipamento, Estrutura: Em

Aço lnoxidável, Capacidade Carga: Até

20 Kg, Acessórios: Módulo De SuPorte,

C/ Barra

296 439134

100Hipoclorito de sódio a 1% frasco com

1000 ml..
297 246963

150298 232653

Fio Sutura Com Agulha, Material: Nylon

Monofilamento Poliamida, Cor: Preta,

Diâmetro: 2-0, Quantidade Agulhas: I
Um, Comprimento Fio: 45 Cm, TiPo

Agulha: Cortante, Forma Agulha: 3/8

Círculo, Comprimento Agulha: 2 Cm

20Saliva Artificial, Dosagem: 120 Ml Frasco230766

200341174
Clorexidina Digluconato, Concentração

0,12o/o, F orma Farmacêutica: Colutório

500m1
300

í0417614 Afastador de lábios FGM - ADULTO301

10Afastador de lábios FGM - INFANTIL302 417615

466093 Abridor de Molt infantil303

46308233 Protetor facial (tipo face shield)304

40Pinça Kelly reta 16cm305 467834

40Pinça Kelly curva 14cm306 767838

40467839 Pinça Kelly curva 16cm

3.775308 280590

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRI zlMA
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Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho Oe Botão Ou
Zípper. Uso: Adulto, Composição:
Escova Dental Adulto, Dentifrício

C/Fluo(909r)

3.DA VALIDADE DA ATA

10

CP

11.325309

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zípper, Uso: Adulto, Composição:
Escova Dental Adulto, Dentifrício

C/Fluo(9090

3.800310 280591

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zípper, Uso: lnfantil. Composição:
Escova Dental lnfantil, Dentifrício

C/Fluo(909r)

11.400280591

Conjunto Higiene, Tipo Embalagem: Em

Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou

Zípper, Uso: lnfantil, Composiçáo:

Escova Dental lnfantil, Dentifrício

C/Fluo(90g0

311

6Posicionador RX adulto312 427348

4427349 Posicionador RX infantil

30456357 Pedra de afiar instrumentais314

467833 Pinça hemostática Kelly reta - 14cm315

316 419944
Sonda Periodontal milimetrada (fina com

marcação até 1smm)

6Suporte para avental plumbífero439845

Luva proteçáo, material: nylon elastano

recoberta em nitrilo foam. tamanho M318 420268

60Luva proteÇáo, material: nylon elastano

recoberta em nitrilo foam, tamanho P
420269

RUA URBANO sANÍOS, N9 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRI ZIMA
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3.í A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir

de xx de xxx de 2022, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente

de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas

questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de

31 de março de 2015.

5. DOS PREçOS REGISTRADOS

5.í Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários

desta Ata.

5.2 Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar

os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na

ata de realizaçâo da sessão pública do PREGÃO ELETRONICO N" 045/2022

que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de

transcrição.

6. DA UTTLTZAçÃO OO ReC|STRO DE PREÇOS

6.1 A presente ata implica em compromisso de fornecimento' após cumprir os

requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os

pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2 O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados

mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do

PREGÃO ELETRÔNICO NO 04512022.

6.3 Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar

contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo

comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo

estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4 O fornecedor lerâ o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação,

para a assinatura do contrato;

6.5 Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar náo cumpra o prazo

estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço

cancelado, sem prejuízo das sançóes previstas em lei e no instrumento contratual

Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este

convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais Íornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica

obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preÇo unitário registrado, nas quantidades

indicadas pelo participante do SRP, náo podendo ultrapassar o quantitativo

registrado;

RUA URBANO SANTOS, N9 1657 - BAIRRO JUçARA - IIVPERAIRIZ/MA
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6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do

órgão gestor do regisÍo de preços sobre a pretensão de órgão não

participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDTÇÔeS GenltS

7.í As condiÇões gerars do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administraçáo e dos íornecedores

registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no

Termo de Referência e no Edital do PREGÃO ELETRÔN|CO No 04512022.

8. DO DECRETO NO 03 DE 21 DE JANEIRO DE 20í9

O Decreto no 03 de 21 de.ianeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do

Decreto no 13/2015 que trata sobre o Sistema de Registro de PreÇo, passando a

estabelecer que as aquisiÇões e contrataçóes não poderá exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento

convocatório e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como estabeleceu

que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das

adesões à ata de registro não poderão excedeÍ, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no at1.. 22, §§ 3o e 4o do

presente Decreto:

Art.22 Í...1

§3" As aquisições ou as contratações adicionais de que

trata este artigonão poderá exceder. por órqão ou

entidade. a cinouenta oor cento dos ouantitativos dos

itens do instrumento convocatório e reqistrado na ata de

reqistro de preÇos para o órgão gerenciador e para os

órgãos participantes.

§4o O instrumento convocatório preverá oue o
quantitativo decorrente das adesões aata reqistro de

orecos não poderá exceder. na totalidade . ao dobro do
quantitativo de cada item reqistrado na ata de reoistro de

orecos para o órgáo gerenciador e para os órgãos não
participantes que aderirem.

9. DA DIVULGAÇAO

9.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município,
que é condiçáo indispensável para sua eficácia, será provrdenciada pelo Orgáo

Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
9.2 Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a

assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes
para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade
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destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.

27, § 30, do Decreto 5450/05 e Decreto 01312015.

9.21. An.27, § 30 O vencedor da licitação que não fizer a comprovação

referida no § 20 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o

contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante,

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os

requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de

registro de preços, sem prejuÍzo das multas previstas em edital e no contrato

e das demais cominaçóes legais.

9.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA), xx de xxxx de 2022

FRANCISCO SENA LEAL
PRESIDENTE - CPL

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO
DE PREÇOS - CPL
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