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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

)
C

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 106/2018-CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
TIPO: Menor Preço por Item
ÓncÃo INTERESSADo: Secreraria Municipal de Saúde - SEMUS
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 3 1.01.4046/2018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 29 de outubro de
2018, às 14:00h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal,
a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N" 7534. de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de

2018, toma público, para coúecimento dos interessados, que realizará e julgará-a licitaçào
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇAO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz - MA, regido pela Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal rf 2212007. Lei Complementar n" 123, de
14 de dezembro de 2002. alterada pela Lei ComplemenÍar no 147, de 07 de agosto de 2014.
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexosl
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.' 8.666193 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1. DO OBJETO

Aquisição eventual e futura de Material de Consumo e permanente de ODONTOLOGIA.
para atender as necessidades da SAÚDE BUCAL, CEo E PLANTÂo oooxfolÓctco
da Secretaria Municipal de Imperatriz, conforme especificações e quantitativos descritos no
Anexo I e Termo de Referência.

1.2. Valor Global Estimado para a Contratação: RS 1.883.759,08 (Um milhão oitocentos e

oitenta e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e oito cenÍavos).

2. DOSANEXOS

a) Anexo I
b) Anexo II
c) Anexo III
d) Anexo IV
e) Anexo V
f) Anexo VI

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta da Ata de Registro de Preços;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o arÍ.27", V da Lei n.'8.666193;
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente

os Requisitos de Habilitação.

3 - DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520. de l7 de julho de 2002, Decreto
Municipal n" 02912007 e Decreto Municipal n'l3 de 31 de março de 2015, Lei Complementar
123106, por este Edital e seus anexos. aplicando-se. subsidiariamente, no que couberem, as

disposições da Lei no 8.666193 e respectivas alterações, além das demais disposições legais
aflicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição. r
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4. DADOTAÇÁO

Na licitação para registro de preços não é necessilrio indicar dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos
do art. 7", § 2", do Decreto Municipal 068i2015.

5. DAPARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto
à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se apresentarem ao
Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.2, Itens Exclusivos - os itens com vaior total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de paÍicipação exclusiva de empresas que se enquadrarem como Microempresas
- ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que
teúam auferido, no ano calendrírio anterior, receita bruta correspondente aos limites
deÍinidos no inciso II do caput do artigo 3" da Lei Complementar n" 12312006, nela incluídos
os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei
Complementar n" 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar 14712014, e qte
atenderem a todas as exigôncias. inclusive quanto à documentação constante deste Edital e

seus Anexos.

5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será da
seguinte forma:

5.3.1. Cota Reservada de 25o/o (inciso III, aÍ. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que se

enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas
(sociedades cooperativas que teúam auferido, no ano calendiirio anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3" da Lei Complementar
n' 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao
objeto licitado, conforme Lei Complementar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 757o (inciso III, art. 48 da Lei 147 12014) para todas as empresas que
atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus
Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores. em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas. qualquer que seja sua lorma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no pais.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.

5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que teúam sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com
servidor do município.

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. Imperatri/MA
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5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
poÍando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma recoúecida em cartório, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo II do Edital, ou procuração que o nomeie a paÍicipar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
Íirmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a âta e praticar
todos os demais atos peÍinentes ao presente certame.

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.1.2. As paÍicipantes deverão apresentar também ato conslitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado. em se fatando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica.

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo VI do Edital.

6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar CeÍidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão paÍe
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial. observados sempre os respectivos prazos de
validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

6.3. Para cada licitante que paÍicipar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a paÍicipação de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos

cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, ImperatrizlMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

7. DAS MICRO EMPRXSAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar n' 123106 e do art. 34 da Lei n' 11.488/07, as

Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os
procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1 .3;

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOB deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécie de documento que veúa comprovar sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs.
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

7 .2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:

a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a opoÍunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alinea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço
seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serâo
convocada as MEs. EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea 'c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea 'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do ceÍame;

f.) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 . A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
extema as seguintes in lormações:

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão no 106/2018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA, CEP 65.900-505

Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e ende,reço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua poÍuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devídamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto desta
licitação, conforme Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificações
necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o
caso, conforme Anexo I, e respectivo preço por item, em moeda comente nacional, expresso
em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02
(duas) casas decimais após a vírgula na descrição 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.

b.1) PÂRA A FORMULAÇÃO DAS 
-PROPOSTAS 

DE PREÇOS IMPRESSAS
DEVERA SER UTILIZADAADESCRIÇAO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo I), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e assinada
por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

C) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALTZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E
ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A
PROPOSTA DE PREÇO TMPRESSA.

9. DAACEITAÇÃO TÁCITA

9.1 . Os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega
do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos:

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

Rua Urbano Santos, ló57 Baino Juçara, ImperatrizMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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9.2. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento", emitida pela Contratante.

9.2.1. O fornecimento do objeto será realizada nas quantidades e locais determinados pela
Contratante.

9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaÇões de preços,
alterações ou altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas
as propostas que contenham entrelinhas. emendas, rasuras ou borrões.

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassificação do licitante.

9.8. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2
e 9.3, respectivamente.

10. DA HABTLTTAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte extema os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Preieitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão no f06/2018-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA, CEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente. quando a atividade assim o exigir.

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consol idaçào respectiva.

e) Documento de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF) dos sócios e dos administradores não sócios.

f.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e

Dívida Ativa e Previdenciaria).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e DívidaAtiva).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

j) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

1) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

m) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encenado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

m.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

m.2.1) sociedades regidas pela Lei n' 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jomal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Dirfuio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- lotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

Rua Urbano Santos. i657 - Bairo Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de
atestado(s) fomecido(s) por pessoajurídica de direito público ou privado.

p) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de
18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo V do Edital.

q) ANVISA de medicamento e correlato da empresa com publicação no DOU para as
participantes desses objetos.

10.3. Se o licitante for a matriz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

10.3.1. Se o licitante ior Íilial. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante teúa o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.

10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da íilial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Intemet. somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante.

11. DO PROCEDIMENTO

1 I .1 . No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 0l) e os documentos de habilitaçào
(Envelope 02).

11.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabeleceÍ pÍazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abeÍura dos trabalhos.

11.2. Iniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçào
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos A41§ do referido horário.

11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes
e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V, serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço.
desclassifi cando-se as incompatíveis.
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11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de Menor Preço e os das ofeÍas com preços até 10%o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, até a proclamação do vencedor.

11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem crescente do desconto.

11.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

11.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

11.4.4. Depois de deÍinido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes.

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no item 1 1.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão
da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.

11.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

11.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a),
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

I 1.8. I . Após o encerramento da etapa competitiva. os demais licitantes poderão igualar suas
ofeÍas ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.

11.8.2. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.8.3. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva.

11.8.4. Será incluído, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de anexo, o
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do
licitante vencedor na seqüência de classificação do certame, excluído o percentual referente à

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos no previsto no aÍ. 3o, da
Lei n" 8.666i93.

11.8.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item anterior, serào
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

I 1 .8.6. Encenada a eÍapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta teúa sido classificada em primeiro
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lugar.

11.9.1. Em seguida, dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos demais
licitantes que aceitarem Íegistrar seus preços, igualando suas ofertas ao valor da menor
proposta do licitante mais bem classificado.

1 I .10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenla sido classificada em primeiro lugar,
o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abeÍura do envelope de documentação da proponente
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às

condições fixadas neste edital.

11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

11.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe
adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame;

11.13. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratagão, as empresas
poderão retiráJos no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.

11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

12, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitaçào é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece a

legislação pertinente.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,
apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após
os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e
na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto
no § 2'do artigo 45 da Lei no 8.666193.

12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso inlormado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

13. DO DIREITO DE RECURSO

13.1. Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da sintese das suas razões. quando lhe será

concedido o prazo de 03 (rês) dias para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata aos autos.
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13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos
os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a). o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminháJo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisào.
obedecidos os prv os legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço.

13.6 A falta de manifestagão imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao
vencedor.

14. DO REGISTRO DE PREÇO

14.1. 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 futuras
aquisições da Administração Pública.

14.2. A AÍa de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com preços.
especificações técnicas, fomecedores e órgão participantes, conforme especificações contidas
neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos licitantes,
conforme exigências editalícias.

14.3. A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa
máxima para fomecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislação, nào
obrigando o Município de Imperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada,
possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

14.4. O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano, a contar da data de
assinatura da respectiva ARP.

14.5. A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a firmar as contratações
que delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento especifico para a
execução dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiiírio do registro a preferência
de fomecimento em igualdade e de condições.

14.6. Homologado o resultado do certame, a Comissão Permanente de Licitação convocará os
interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco) dias, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fomecedores a serem registrados, a qual se constitui em
compromisso formal de fomecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos
de publicidade e economicidade.

14.7. A aquisição dos produtos junto ao fomecedor registrado será formalizada pelos Orgãos

Integrantes da ARP, conlorme consta do Termo de Referência, através de requisição formal.
ou similar. no que couber.
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14.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item
anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os
remanescentes, na ordem de classificação, para fazé-lo em igual prazo e nos termos de sua
proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

15. DOS ÓNCÁOS PARTICIPANTES E NÃo PARTICIPANTES

15.1. Órgãos Paúicipantes - Integram a Ata de Registro de Preço a Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS, tendo como Orgào Gerenciador do presente SRP a Superintendência de
Registro de Preço desta Comissão Permanente de Licitação - CPL.

15.2. Órgãos não paúicipantes - todos os demais órgãos da administração pública municipal
direta, autrirqüca e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas públicas,
sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades controladas, direta
ou indiretamente pelo Município.

16. DAADESAO AÂTADE REGISTRO DE PREÇOS

i 6.1 . Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro
órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não teúa participado do ceÍame
objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendência de Registro de Preço desta
Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente comprovada a vantagem,
respeitado o limite contido no Decreto Municipal n'13, de 31 de março de 2015.

16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissâo
Permanente de Licitação, para que esta indique os possíveis fomecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

i6.3. O fomecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem prévia autorizaçào do Órgão Gerenciador.

16.4. Caberá aos fomecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitado o disposto no Decreto Municipal n" 13, de 3l de março de 2015.

16.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fomecedor e autorização do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de oficio emitido pela presidência do órgão
gerenciador.

17. DA EXCLUSAO DO FORNECEDOR REGISTRADO

17.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

l7.l.l. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

17.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justilicativa aceitável.

17.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
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I 7.1 .4. Tiver presentes razões de interesse público.

17.1.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput do
Decreto Municipal n' 13, de 3l de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL.

17.1.6. O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

18. DAS OBRTGAÇOES DO ÓRGÃO GERENCTADOR

18.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

18.1.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços -
SRP.

18.1.2. Efetuar o registro do licitante fomecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços.

18.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento à necessidades da Administração, obedecendo
a ordem de classificação e os quantitativos de contrataÇão definidos.

18.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

18.1.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

18.1.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados.

18.1.7. Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço.

18.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações
dela deconentes.

18.2. Compete aos órgãos interessados e não participantes:

I 8.2.1 . Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Órgão Gerenciador.

18.2.2. 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.

18.3. Compete aos órgãos participantes e não participântes, na qualidade de
Contrâtante:

18.3.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.

18.3.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e

fiscalizar a execução do Contrato.

18.3.3. Promover o acompanl.ramento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo. anotando em registro próprio as falhas detectadas.
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18.3.4. 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.

18.3.5. Informar a Contratada eventuais defeitos. identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

18.3.6. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento.

18.3.7. 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 alterações.

18.3.8. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, ejuntado aos autos, com a instrução processual necessária.

18.3.9. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais serào
entregues.

18.3.10. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a entrega material.

18.3.11. 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.

18.3.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contÍatuais e os termos de sua proposta.

18.3.13. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

18.3.14. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

18.3.15. Aplicar à (s) ticitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.

19. DAATADE REGISTRO DE PREÇO

19.1. Após a homologação da licitaçào. o Orgào Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o (s) declarado (s) vencedor (es) para
assinatura daAta de Registro de Preços.

19.2. 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 fazêJo
em igual prazo e nas mesmas condições. ou revogar a licitação.

19.3. 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.
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19.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contrataÍ, facultando-se
a realizaçáo de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao
fomecedor registrado em igualdade de condições, nos termos do Decreto Municipal no 13, de
31 de março de 2015.

20. DACONTRATAÇÃO

20.1. Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es). o qual será convocado para firmar a avença.

20.2. 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
convocação prevista no item anterior.

20.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não 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 aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

2 1. OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

2l . 1 . No fomecimento 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 sào
confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas deste Edital, a:

21.2. lniciar a execução 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 formalizado o contrato.

21.3. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste
Edital e na proposta da CONTRATADA.

21.4. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais,
após cada solicitação formal, conforme item 26 deste Edital.

21.5. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do obieto.

21.6. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

21.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

21.8. 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
condições.

21.9. 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.o 81 na Lei 8.666i93.
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21.9.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caÍacÍeÍiza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.

21.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execugão do contrato, nos termos do § 1'; do art. 65 da Lei
8.666t93.

21.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

21.12. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193). aceito pela Administração, que
deverá se repoÍar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica,/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

21.13. Reparar, corrigir, remover. reconstruir ou substituir, às suas expensas. no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou inconeções resultantes
da execução ou de materiais empregados;

21.13.1. Reparar, corrigir, remover, substituir. deslazer e refazer, prioritaria e exclusivamente,
às suas custas e riscos, num prazo de no miiximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
solicitação da Contratante. quaisquer vícios, deÍ'eitos, incorreções, erros, falhas e

imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

21.14. 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.

21.14.1. 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 vicios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o prazo.

21.15. A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

21.15.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas. fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

21.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas.
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcioniirios.

21.17. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e

expressa anuência da Contratante.

21.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

21.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

21.20. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as paÍes.
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21.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

21.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fomecimento do objeto tais como: saliirios, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventua
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

21.23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas. previdenciarios, fiscais e comerciais, fansportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

21.24. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

21.25. Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individuat - EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as norÍnas sobre medicina e segurança do trabalho.

21.26. Arcar com todos os ônus de transpoÍes e lretes necessários.

21.27. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante:

21.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.

2l .29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.

21.30. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.

21.31. 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.

21.32. Marter inalterados os preços e condições da proposta.

21.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo I - deste Edital.

21.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

21.35. 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 registrados, atendendo às solicitações do
govemo municipal.

21.36. Atender as demais condições descritas neste Edital.

21.37. 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 execução do objeto deste contrato;
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c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período
de fomecimento.

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22.1. Efelola;r o pagamento na forma do item 24 deste Edital, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Edital.

22.2. Designar um prohssional, para na qualidade de fiscal, acomparhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item 28 deste Edital.

22.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

22.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes
do Anexo I - deste Edital.

22.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

22.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

22.7. Comrnicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,
podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificaçôes e
condições estabelecidas neste Edital, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

22.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
bens fomecidos.

22.9. 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
alterações.

22.10. Verificar a regularidade Íiscal e trabalhista do fomecedor anles dos atos relativos à
Íirmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

22.1 1. Expedir as Autorizações de Fomecimento.

22.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 18h00, no local determinado na
requisiçào/autorização de fomecimento:

22.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

22.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;

22.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a entrega material.

22.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
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acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Reierêncial

22.17. Exigír o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

22.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

22.20. Aplicu à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.

23. DO PRAZO DA VrGÊNCrA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE
ENTREGA.

23.1. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.

23.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sançôes
pÍevistas naLei 8.666193 e suas alterações.

23.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos
integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz - MA ou local designado por
pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada
da contratada.

23.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de
ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempeúo
mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

23.5. O recebimento dos materiais não 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.

24. DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

24.1. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 25 deste Edital;

24.2. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666193.

24.3. A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

24.4. Depois de realízada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no

47, Centro - Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

24.5. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio
de transferência eletrônica ou ordem bancaria, em até 30 (trinta) dias após.a aceitação
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definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.

24.6. O pagamento deverá ser efetuado em
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, nâo
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

24.7. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de
sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade 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
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS.

24.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fomecimentos
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
formulií.rios de controle dos lomecimentos.

24.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.

24.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

24.10.1. 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 coneções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

24.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.

24.12. A CONTRATANTE reserva-se, ainda. o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

24.13. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e

das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fomecimento efetivamente efetuado.

24.14. A CONTRATANTE, observados os principios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou defrnitivamente, do montante a pagar à CONTR{ADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.

24.15. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal
de 6%o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.

24.16. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM : I x N x VR onde: EM :
Encargos moratórios devidos; N : Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento; I : Indice de compensação financeira - 0,00016438; e VP: Valor da
prestação em atraso.
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24.17 . O preço unitario considerado para o fomecimento dos materiais será o preço registrado
naAta de Registro de Preços - ARP, olertado na proposta vencedora deste Pregão.

24.18. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, conforme Decreto
Municipal n." 13/2015.

24.19. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente teúam relação com o objeto deste contrato,
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas deconentes.

24.20. Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e ineajustáveis
durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n'8.66611993
ou no artigo 1 7 do Decreto Municipal n.' 1312015.

25. DO CRITERIO DE REAJUSTE

25.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do
inciso II do art. 65 da Lei n" 8.66611993 ou no artigo l7 do Decreto Municipal n.' 13/2015, de
31 de março de 2015.

25.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será eletuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na lorma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n." 8.666193 e suas alterações.

26. DO PRAZO E CONDrÇÕES DE EXECUÇÂO

26.1. A execução do objeto terá início 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 formalizado o contrato.

26.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentiíria, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto.

26.3. O fomecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições
deste Editol.

26.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitação formal pela Contratante.

26.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

26.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as

especificações e condições do Termo de Referência, deste Edital e do Contrato.
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27. DO CRITERIO DE ACETTAÇÃO DO OBJETO

27.1. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s). da seguinte forma:

27.2. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I -
Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constântes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de
empenho.

27.3. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.

27.4. O descanegamento do produto ficará a cargo do fomecedor, devendo ser providenciada
a mão de obra necessária.

27.5. O aceítelaprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município
as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

29. DAS MULTAS, SANÇÔES ADMINISTRATIVAS E RI,SCISÃO CONTRATUAL

29.1. Pela inexecugão total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:

29.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de inlração leve, ajuízo da fiscalização. no caso
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.

29.1 .2. Multas:

a) 0,03% (três centesimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com atraso.

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. ImperatrizMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com (\
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28. DA FTSCALIZAÇLO DO CONTRATO

28.1. A fiscalização e acomparhamento da execução do contrato, na forma integral, serâo
feitos pelo servidor a ser especialmente designados 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 Arti go 67 , da Lei n" 8.666, de 21.06.93.

28.2. 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.

28.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de açào
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

28.4. A atestação de conformidade do lomecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
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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 condições de garantia estabelecido no contrato.

d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

e) l0 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contÍatual por
inexecução parcial do contrato.

| 20 % (vinre 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 obrigações contratuais - atraso superior do prazo limite de trinta
dias, estabelecido na alínea "a".

29.1.3. Rescisão contratual unilateral. nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei n'8.666193.

29.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

29. I .5. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

29.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

29.1.7. DeclNação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem 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.

30 -DASUBCONTRATAÇÃO
30.1 . Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

31. DAS DTSPOSTÇÓES GERATS

31.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

31.2. No caso de intelposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

31.3. O contratado obriga-se a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei no

8.666/93.

3 I .4. A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,

Rua Urbano Santos. ló57 - Bairro Juçara. Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com \
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poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuláJa
por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

31.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa fisica ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento,
providências ou impugnações enviados por fax, e-mail ot vencidos os respectivos prazos
legais.

31.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a
peÍinência.

31.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo aceitado
sem objeção, veúa, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
viciem.

31.8. A participaçâo nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

31.9. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.

31.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam inelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

31.11. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fomecimento.

31.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

31.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

31.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.

31.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serâo publicados na Imprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus

representantes.

31.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser intenompido, o prazo de validade das

propostas fica automaticamente pronogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

31.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o dia do vencimento.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatri/MA '(
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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31.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site *urv.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitaÍnente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, Imperatri/MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às l2h e das 14h às 18h.

Imperatriz (MA), 08 de outubro de 2018.

v(-
Christiane F ndes Silva

Pregoeira

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Jüçara, lmperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGAO PRESENCIAL N' 106/2018 - CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

Prezados Senhores,

(empresa). com sede na cidade de
Rua tro _, inscrita no CNPJ/MF sob o número
neste ato representada por _, portador do CPF n'
RG n'

-rlt
.g§3

de de 2018.

na

e

infra discriminados, para Aquisição eventual e futura de Material de Consumo e permanente
de ODONTOLOGIA, para atender as necessidades da SAUDE BUCAL, CEO E
PLANTAO ODONTOLOGICO da Secretaria Municipal de Imperatriz. confonne Anexo I.
objeto do PREGÃO PRESENCIAL n" 106/201S-CPL:

abaixo assinado, propõe a Secretaria Municipal de Saúde, os preços

a) Prazo de validade da proposta, que não 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 Serviço",
emitida pela Contratante.

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

Nome, Assinatura do Rcsponsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: ó5.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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TER]\{O DE REFERÊNCIA

2. DAJUSTIFICATIVA
A presente aquisição dos produtos faz-se necessária pâra atender a demanda Da

Saúde Bucal, CEO e Plantão Odontológico confurmc scgue:
A divisão dos materiais correlatos foi por I (um) lote visando dotar de maior

celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais relativas à licitação, formalização e
gerenciamento das atas de registro de preços, aquisição e recebimento dos materiais e controles
dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar
uma maior atratividade para as empresâs participantes da licitaçào.

Ademais tendo como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma
parcelada, o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao procedimento
licitatório.

Os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de
bens comuns, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, qr:e regulamenta a modalidade do Pregão,
por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Presencial com vistas a obter a melhor
proposta par'Ír a Administração Pública.

Para tanlo, o pÍesente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados
pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participârem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta. Optou-se pela
organizagáo deste ceÍtame por item. sempre em respeito a mais ampla competição e conforme
previsto no art. 23 §§ l" e 2" da Lei n. 8666193 e Súmula 247 do Plenário do TCU.

2.4

2.5

t.l

4

4

3. DOFUNDAMENTOLEGAL
A eventual e futura contrataçáo de pessoa j*ídicd, paÍa a aquisição dos materiais

odontológicos, objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classificação de bens comuns,
e encontra amparo legal na Lei no 10.520, de l7 dejulho de 2002, regulamentada no Município
pelo Decreto Municipal n." 221200'l: no Decreto Municipal n.'013, de 3l de março de 2015 e

alterações posteriores, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de

Imperatriz; na Portaria n" 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministério da Fazenda -
Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais legislações correlatas, aplicando-se,

subsidiariamente, no que couber, a Lei n.' 8.666, de 2 I de iunho de 1993, com suas alteragões

subseqüentes.

4. DA MODALIDADE E TIPO Df, LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação

O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRf,SENCIAL,
pelo SISTEMA DE RXGISTRO DE PR-EÇO, e, em conformidade com a Lei Federal n.'
10.520, de I 7 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal n.'
2212001. DecreÍo Níunicipal n." 013, de 3l de março de 2015, que regulamenta o Sistema de

Registro de Preços no Município de Imperatriz, e Lei n.o 8.666, de 2l de junho 1993 e suas

alterações

Av. Dorgival Pinheiro de So o 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)usa, n
Fone; (99) 3524-9872 I Fax'. (99) 3524-9872
srte : www, imperatriz.ma.gov.br -*-nriiÊ'üt"Érz

I. DO OBJETO
l.l Descrição
).2 Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição eventual e futura de Material

de Consumo e permanente de ODONTOLOGIA, para atender as necessidades da SAÚDE
BUCAL, CEO E PLAMÃO ODONTOLÓGICO da Secretaria Municipal de Imperatriz.

2.3
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Tipo de Licitâção
Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO Mf,NOR PREÇO POR
ITEM.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA f, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3" da Lei Complementar no,

12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4' deste artigo, caso
tenha int€resse em usufruir do trataÍnento previsto nos aÍts, 42 a 49 da lei citada, deverá
conrprovar tal atributo mediante apresentaçãr.r de docunrentação comprobatória.

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para pârticipação na
licitação. Na hipotese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será assegurado
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularizaçío da
documentaçào.

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

Para o processo em questão deverá ser respeitado o arL. 47, inciso I, da Lei no

12312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens de contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil Íeais).

Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas no AMBITO LOCAL, nos termos do art.9" do Decreto no 8.538/2015 para
promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

6. DAPROPOSTADEPREÇOS
A propostâ de preços deverá ser digitada e impressa em uma via ou mais, redigida

com clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e

assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela
empresa.

Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se

façam indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos, contemplando item a item.

Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando
marca, tipo, fabricante, país de procedência, registro do produto na ANVISA para os itens
permanentes n'259,261,262,263,264,265,271,275,276,277, e outras características que
permitam identificá-los, com juntadq inclusive, de prospectos na língua portugues4 sem
referência às expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste

Termo de Referência.
Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data

da sua apresentação, ou seja da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação.

Verificando-se discordância entre os pregos unitário e total da PROPOSTA,
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores
numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais
erros, sua PROPOSTA será rejeitada.

Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de
responsabilidade exclusiva da licitante.

"

4.2
4.2.1

5.1

6.3

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.4

6.5
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O orçâmento estimado para a contratação, a qual deverá ser adotâda para a

formulação da proposta de preços. apresenta-se no itêm ll deste Termo de Referência.

7. DAHABILITAÇÀO
Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os

documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 31 da Lei n".8.666/93.
E ulteriores alterações, exigindo principalmente documentação relativa a:

Habilitação jurídica;
Regularidade fiscal e trabalh ista;

Qualificação técnica: Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por

órgão ou entidade da administração pública ou por empresâs privadas que comprovem que a

empresa executou, a contento, objeto compatível com o objeto da licitaçào;
ANVISA de medicamento e correlato da empresa com publicação no DOU para as

participantes desses objetos.

Qual ifi cação econôm ico-fi nanceira;
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.

8, DASOBRIGAÇOESDACONTRATADA
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 Termo de

Referênci4 a:
Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3l de dezembro
do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

Respeitar o prazo estipulado púa a execução do objeto, conforme estabelecido neste

Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
Observar o prazo milrimo no qual a Contratada ficará obrigada fomecer os materiais,

após cada solicitação formal, conforme item 13 deste Termo de Referência.
Comunicar à fiscalização da Contratante. por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a

perfeita execução do objeto.
Facilitar à FISCALIZAÇÀO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em ÍazÁo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Manter durante a execu@o do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçao,
apresentando os comprovânles que lhe forem solicitâdos pela Contratante, devendo comunicar à
CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

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.o El na Lei 8.666193.

A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § l": do art. 65 da Lei
8.666t93.

7.1.1

7 .1.2
7.1 .3

7.t

7 .t.1

7.1.5
7.1.6

8.1

8.2

8.i

8..,1

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9.l
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8.11 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
8:12 Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (um) preposto como

seu r€presentante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que

deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrôn ica,/te lefone,
para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

8.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;

8.l3.l Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratârite, quaisqiier vícios, defeitos, irrcorreçõcs, erros, falhas e

irnperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execuÉo do objeto.
8.14 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorÍentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.14.1 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

deconentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prÍtzos da garantia, mesmo
expirado o prazo.

8.15 A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
8.15.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
8.16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de seguÍança do trabalho de seus funcionários.
8.17 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e

expressa anuência dâ Contratante.
8.I 8 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

8.lg Pagar todas as despesâs, tais como tâxÍrs, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

8.20 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratâdâ de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre âs pârtes.

8.21 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestâr prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

8.22 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fomecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vâles-tÍansportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e

exigidas por Lei.
8.23 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes

de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, trânsportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e

quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
8.24 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-27
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Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

Arcar com todos os ônus de hansportes e fretes necessários.

Respeitar as noÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.
Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administra@o

Municipal.
Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por

esta.
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.
Manter inalterados os preços e condigões da proposta.
Lançar na nota íiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do ânexo I - deste Termo de Referência.
Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.
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 fomecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo

municipal.
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
São expressamente vedadas à contratada:
a veiculação de publicidade acerca do avençado, sâlvo se houver prévia autorização

do Município;
a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o

período de fornecimento.

9. DASOBRIGAÇOESDACONTRATANTE
Efetuar o pagamento na forma do item 11 deste Termo, após o recebimento

definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.

Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 15 deste Termo de Referência.
Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes do Anexo I - deste Termo de Referência.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiÉes, falhas ou inegularidades

constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.

Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as

8.32
8.33

8.3.1

8.i 5

8.36
8.3 7
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9.2

9.3
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9.6
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
especificaçõ€s e condições estabelecidas neste Termo de Referência, informando as ocorrências
ao Orgão Gerenciador.

Verificar se a execução do objeto foi realinda com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos bens fornecidos.

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob penâ de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sangões previstas no art. 8l da Lei 8.666/93 e suas

alterações.
Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fbmecedor ântes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, ejuntado aos autos, com â instruçào processual necessáriâ.

Expedir as Autorizações de Fornecimento-
Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às I8h00, no local determinado na

req u is ição/autorização de fornecimento;
Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a

fiel execução do contrato;
Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a

entrega material.
Proporcionar todas as condições para que â Contratada possa executar o objeto de

acordo com as determinações do Contmto, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de

Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
Notificar previamente à Contratad4 quando da aplicação de penalidades.

Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.

IO. DO PRAZO DA VIGENCIA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE
ENTREGA.

O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará da data de sua

assinatura até 3l de dezembro do exercício Íinanceiro em que for formalizado.
O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme

necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos
órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz - MA ou local designado
por pessôa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada
da contratada.

A empresa vencedora deve efetuar a enkega dos pedidos em perfeitas condições de
ingestão, conforme proposta apresentad4 especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro dos horiírios estabelecidos.

O recebimento dos materiais não 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.

] I. DO PREÇO E DAS CON'DI Õrs or pac NTO

Av, Dorgival Pinheiro de Sousa, o 47 - Centro, CEP 65903-27
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O valor estimado da aquisição dos materiais fora estipulado em R$ 1.883.759,08
(Um milhão oitocentos e oitentâ e três mil sêtecentos e cinqüentâ e nove reais e oito
centavos), conforme pesquisa efetuada no mercado, a correr por conta dos recursos.

Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
iatureza, exceto nas hipóteses, conforme o item l2 deste Termo de Referência;

Caso a Contratânte não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.

A CONTRATADA deverá apresentar pré-fâturamento com detalhes dos

fomecimentos. para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para

faturamento.
Depois de reali;zada conlerência c aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA

deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47,
Centro - lmperatriz/lr4A, para fins de liquidação e pagamento.

O pagamento à Contratada seni efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por
meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação

definitiva dos materiais, com âpresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo

Agente Público competente.

O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
Mf,DIANTE O FORNE ENTO DOS MATERIAIS. à medida que forem entregues os

mesnros, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
A Contratada homologatória deverá âpresentâr junto às notas fiscais, comprovação

de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade 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 contrâtados, inclusive quanto o
lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
conkbilizâção e âpresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela
Contratada. dos formulários de controle dos fomecimentos.

A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

Havendo erro na nota fiscaUfatura ou circunstância que impeça a liquidagão da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

I A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reaprêsentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeir4 sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
âtualizâção monetária.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.

A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor
e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fomecimento efetivamente efetuado.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
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, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA. nos

termos do contrato.
No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de

60Á a.a (seis por cento ao âno), capitalizâdos diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos seá calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM =

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento; I = Indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

preslação em atraso.

O preço unitário considerado para o fomecimento dos materiais será o preço

registrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, conforme
Decreto Municipal n." l312015.

No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e

demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando a Contratânte de quaisquer ônus por despesas deconentes.

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 previstâs na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n" 8.666/1993
ou no artigo l7 do Decreto Municipal n.' 13/2015.

12, DOCRITÉRIODEREAJUSTE
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajusúveis, exceto

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do
inciso II do aÍÍ.65 da Lei n" 8.66611993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.o l312015, de

3 I de março de 2015.
Para restabelecer a relação que as pârtes pâctuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.' 8.666193 e suas alterações.

13. DOPRÂZOECONDIÇOESDEEXECUÇÃO
A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3l de dezembro do
exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

O fomecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme
a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentári4 nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto.

O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais
disposições deste Termo de Referência.

A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prtvo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.

Os materiais €ntregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

Av. Dorgival Pinheiro de Sou sa, no 47 - Centro, CEP 65903-2
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A Contratânte poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com

as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

14. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
O (s) material (s) deveni (ão) ser aceito (s), da seguinte fomra:
PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I -
Termo de Referência e da proposta vencedor4 oportunidade em que se observarão apenas âs

informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de

empenho.
DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, â ser designado pela Contratante.

O descanegamento do produto ficará a cargo do fomecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.

O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fonrecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades corr as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

I5. DAFISCALIZAÇÃODOCONTRATO
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos pelo servidor a ser especialmente designados 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.
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.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação

ou omissào culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

14.1

14. I .l

t4.t.2

14.3

r5. I

t5.2

15.3

I 5..1

I6. DAS MULTAS, SAIIÇÔES ADMINISTRÂTIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL
16.l 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:

16.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização. no
caso descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prej uízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçào de sanção mais grave.

16.1.2 Multas:
16.1.2.1 0,031% (fiês cenlésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com

atraso. Decorridos 30 (tÍintâ) dias de atraso a CONTRATANTE podení decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razÃo da inexecução total.

)6.1.2.2 0,06% (sek centésinws 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.

,W
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEp 65903-2
Fone: (99) 3524-9A72 / Faxt (99) 3524-9A72
site: www.imperatriz.ma.gov.br
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16.1.2.3 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
16.1.2.4 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela nào

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
16.1.2.5 10 oÁ (dez por cenío) sobÍe o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual

por inexecução parcial do contrato.
16-1.2.6 20 % (vinte pot 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 descumplmg4g_de_qbrigações contratuais - atraso superior ao prazo

límire de trinta dias. estabelecidonaalíqea "a". j
16.1.3 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVtl do

artigo 78 da Lei n" 8.666/93.
16.1.4 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Públicâ.
16. | .5 Rescisão Judicial, nos termos dâ legislação.
16.1.6 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrâtar com a

Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

ló.1.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinüam 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 sançào aplicada com base no inciso anterior.

11 .)

t7.2

18. I

18.2

11. DASDISPOSIÇÕESCOMPLEMENTARES
As condições de reajuste, repactuaçõ€s, equilíbrio econômico-fi nanceiro, rescisão,

sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da minuta
do contrato.

O contrato podeá ser alterado nos casos previstos no ârt.65 da Lei n." 8.666193,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

I8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O Senhor Secretiírio Municipal de Saúde - SEMUS/lmperatriz - MA, poderá revogar

a licitação por rÍuões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovâdo ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação
na Imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei n" 8.666193).

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestâdos pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657. - Juçara -
I mperatriz - MA. Processo no 3 1.0 1.4046/20 I 8 - SEMUS.

Imperatriz - MA, 03 de Setembro de 20 18.

úât 3À

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEp 65903-270 - tmperatriz (MA)
Fone; (99) 3524-9872 I Fax:. (99) 3524-9872
site: www.imperatriz.ma. gov.br
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hom O€scriçào Qtd MÉorÂ VÂLOR TOTAL

1
Abailádor de lingua em madêira (ExCLUSlvÂ PARA
IúE EPP - LC 123/06 - aí 48, anciso l)

pcl 100 und 10 R$ 4.38 R§ 43,80

2
Abndor de bôcâ âúodávâvêlâduto ê fÍíânfl
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06-Aí48, inciso

»

20 RS 12,21 R$ 244,20

3

Adesivo folopolimeúavel 69 contendo (sofuênte e base
de agua, coÍn paÍlrcuh de cerga com snm, tampa fip
top e íendimeÍno de 280 reslauraÇóês) (ExcLUSlvA
PARA ME EPP - LC 123/06-aíi48, inciso l)

350 R9 103.63 RS 36.270.50

R$ 300 00
Aíeíador tâbral Minês§ota (ExcLUSlvÂ PARÁ ME
EPP - LC 12306 - Art48, incjso l)

30 RS 10 00

5
Agulhâ gêngivalested cuÍls (EXCLUSIVÂ PARA ME
EPP - LC 123/0€ - AÍ148, incjso l)

cáaxa 100 und R$ 35.87 R$ 12 554.50

6
Agulha gengival eíeíü lrígâ (EXCLIJSIVA PARÂ ME
EPP - !C 12306-ÂÍt48, incEo l)

30 RS 37.27 R$ I 11a,10

T
âhvanca rnfânrrlr Jogo com 3 peçá) rExCLJSlvÂ
PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ148, inciso l)

25 R§ 86,66 RS 2 166 50

I
Alávânc€ sáldin ( jogo edulio com 3 pêçae)
(EXCLUSIVA PÀRA ME EPP - LC í23106 -4n48. inciso

t)

R9 101,61 R$ 2-540,25

9
Ábool ab.olúo 92,8% 1 000 ml (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 -aÍ148, inciso l)
170 RS 7,00 RS 1 190 00

10
Alcool eülicô 70% 1 000 ml (EXCLUSIVÂ PARÂ ME EPP .

LC 123/ci6-Art48, inffio l)
R$ 5.44 R9 1.632 00

11

Alcoôl gêlânti-sêÉj@ parà hEaênàar ás mâo6 coín
valvulá, 500m1 (EXCLUSIVA PÂRÂ ME EPP- LC
123/06 - Àít 48, inciso l)

150 RS 7.68 R$ 1 152.00

12
Algrnalo (üpo 2). Com embelâgom 4109 (EXCLUSIVÁ

PARA ME EPP - LC 123106 " Aít 48, inclso l)
250 R$ 13 05 R5 3 262 50

13
Algodáo hidóflo náo esléÍjl, 5009 (EXCLUSIVA PÂRA

ME EPP - LC 12106 -4n48, ínciso l)
100 12,34 RS 1234.00

14
Curâlivo Alvêolâl 109 (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC
123/06 - AÍl 1tE. indso l)

unidâde 30 RS 24.76 R§ 742.AA

15
Anêíési:o lóFÍco gel129 (EXCLUSTVA PÂRA MÊ EPP -
LC 123106- Arl4E. ind§o D

R§ 9.04 R$ 2-712,0O

16
ÂplicedoÍ d6 hBóxido dê calcb dycal (EXCLUSIVÂ
PAR ME EPP - LC 123106 - AÍ1 48. inciso l)

60 R5 R$ 499 80

17
Apksdor descáúvel mi:robu3h. tâmanho íno
(EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48, inciso
r)

1000 RS 12.79 RS 12 790.00

18
Arco yong iflíantjl eulodevavel (daíico) (EXCLUSIVA

PARÁ MÊ EPP - LC 123/06 - Ad4a, inciso l)
undâde 20 R$ 11.31 R$ 226 20

19

Bahde mâlrÍz dê âço iíor 0,05 x 5x 500mm
(EXCLUSIVÂ PARÁ ME EPP ' LC 123í06 - Aí 4€. in<iso

D

100 1.83 R5 183.00

20
Bânda mElÍE de aÇo anox 0,05 x 7x 500ínín
(EXCLUSIVÂ PÂRA ME EPP - LC 1 23l/06 - Aí 48, inciso
t)

70 R§ 1.95 RS 136.50

21 a0 R§ 30 33 RS 2 426 40

22
Sicaíbonâto de sodjo 2009 (EXCLUSIVA PÂRÂ ME
EPP ' LC 123/06 - A( 48. inciso l)

300 RS ?46 RS 738.00

23
Bmca pontâ diamântadâ 1011 (ExcLUslvA PÂRA ME
EPP - LC 123/06 - Art 48, indso l)

150 R$ 11 24 R9 1.686 00

24
Brcce pontâ diâmântâda 1012 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 ' Aí 48 incjso l)

150 R$ 10 33 RS 1 549 50

25
Broca ponla dremenlâdá 1014 (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123106 - AÍ148. inoso l)

150 RS 11.00 RS 1650,00

26
Brccá pôntâ dámântâda 1015 (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - ÂÍt 48. ioci3o l)

150 R§ 9,13 R$ 1369.50

27
Bíôcá podâ dlamâorada 1016 (E-xCLUSrva PARÁ ME
EPP - LC 123106 - Âí 48. inc|so l) 150 R§ 11.00 RS 1 650,00

8.oca ponrâ diámantada 2200 (ExcLUsivA PARA ME
EPP - LC 12306 ' Aít48, rnciso l)

50 9.13 R$ 456.50

29
Brocá ponrâ dramanradâ 3080 (EXCLUSTVA PARA ME
EPP ' LC í23106 4r148, nciso 1)

50 RS 5,76 RS 288 00

30
Sroc€ ponra diâmântiâda 3082 (ÊXCLUStVA PARA ME
EPP . LC 123/05 - AÍt48. inciso l)

unidâdê 50 RS 4.16 R§ 208,00
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t{ÂTERtÂrs corsurlrvErs oDoNÍôLoclcos

300

300

lBaodeta ds,nor méd,a (22)(12 ou 23r13t (EXCLUSIVA

IPARA ME Epp - Lc 123/06 - an 48. inoso r)
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100 524R$ a2a:ooRS31
Broca ponta dramantada 3195 (EXCLUSIVA PÂRA ME

EPP LC 123/06 - Ad 48, inoso l)

50 9.10RS 455 00RS32
Broca cÉÍtre eíaí1c€ aha rotrâçáo n' 1/4 lnitáÍio
(EXCLUSIVA PARA ME EPP ' LC 123/06 - 4n 48, inciso
ti

70 15,92FSB.oca carbide ciúÍglca 701 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106-Aí4E, inciso l)

1.114,40RS33

70 13.53RS 947.14R§34
Broca carMe crnlÍgicá 702 (EXCLUSIVA PÁRA ME

EPP- LC 123/06 -Aí48, inciso l)

50 11,55RS 577 50R58í!c€ csíbíê oúÍsiê 703 (EXCLUSIVA PÂRA ME

EPP - LC 123/06'4n48, inqêo D

unidâde 100 5.76RS36
B.ocâ ponta diâmantada Pêra 3168 (EXCLUSIVA PÀRA

ME EPP - LC 123/Cr6 - ÀÍt 48. inciso l)
576,00R$

124 14.24RS 1713.60RS37
8Íocá de gaes 28mm no 01 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Aíi18, inciso l)

124 11.48RS 1.377.60R$38
Brccá dê gáês 28mm no02 (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 -4n48, indso l)

12 84FS 1284.0039
8Íocá d6 Eátes 28mm n0 03 (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 12306 - Aít 48, indso l)

40
Brccs de gates 32mm n'01 (EXCLUSIVA PÂRA ME

EPP - LC 123106 -Arl48, inoso l)
124 1321RS 1.5E5,20R§

124 13.21RS 1.585,20RS41
BÍocá de gáes 32mm n'02 (EXCLUSIVÂ PARÂ ME

EPP - LC 123106 - An 48, inciso D

42
BÍoca de gales 32mm n" 03 (ÉXCLUSIVA PARA ME
EPP ' LC 123/06 

^r148, 
inciso l)

100 t5 56RS 1.556,00RS

100 1239RS 1239.00RS43
Broca de laEo/peeso 28mm n'01 (EXCLUSIVA PARÁ
ME EPP - LC 123106 - AÍt 48. incjso l)

100 R$ r 239.00RS
Bíoca de laÍgo/p€eso 28mm n' 02 (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC í2310ô -Aí48. inciso l)

r50 12.39R§45
Broca de lârgo/peeso 28mm n" 03 (EXCLUSIVA PARA
ME EPP- LC 123/06'4n48. incrso l)

1 E58 50R$

12.9846
8tocâ de lârgE/pêesô 32mm n. 01 (EXCLUSIVA PARA
ME EPP- LC 123/06 -ÂÍt48, inciso D

1298.00

100BÍoc€ de laEc/peeso 32mm nô 02 (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 -tut48, inciso l)

uniriâde '12.37R§ 1.237,00R$

uni,lade 150 13,11RS T 966 50RS
Bíocá d6 hígo/p€ê6o 32mm n'03 (EXCLUSIVÂ PÂRÁ
ME ÉPP- LC 123106-4n48, inciso l)

100 893R$
Broca ponta diâmantadá 1014h1 (EXCLUSIVA PÂRÂ
ME EPP'LC 123/06 -Art48, incíso l)

893 00R$

50
BÍocá pôntâ diâmântâde í015h1 (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 -ÂÍt48, iírjso l)
100 6.05 605 00RS

51
BÍocâ ponta daâmanlada 1016h1 (ExcLUSlvA PARÂ
ME EPP - LC í23106 -Art48, indso l)

70 622R$ 435,40R§

50 276RS 138 0052
8mcá ponta diâmantada 1033 (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123/06-Aí48, inciro l)

50 246RS53
Broc€ ponla diamantada 1034 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106 - AÍi 48, íoso l)

123 00RS

unidade 70 360RS54
Brccã ponrâ diamânrâdá 1190ff (ExcLUSrvA PARA ME
EPP - LC 123/06 - An 48, lneso l)

252.0OR§

unidade 50 10 41RS55
Broc€ porila diementâda 2082 (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 123/06'An 48, noso l)

520 50RS

56
Brcc€ ponta diamântada 2083 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06'4.t48, inciso l)

50 9,33R$ 466.50R$

unidáde 70&oc€ pontá diamântâda 31 I 8í ÍEXCLUSIVA PARÂ
ME EPP - LC 123/0ô - Art 48. in jso 

D
3.40RS 23E.00R$

56
8íoca pontã diâmântada 3195í(EXCLUSIVA PARÂ MÉ
ÊPP- LC 123/06 -Aí148, inci§o l)

100 R$ 997 00R$

10059
Bíocâ pontâ diâmântâdâ Pêrâ 1149 (EXCLUSIVÂ PARA

ME EPP - LC 123/06 - Aít 46, indso D
10.87R§ 1.087,00

60
BÍoca cáíbid€ Endo Z 23mm (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 123/06 - Aí 48, incjso l)

50 R$ 26,8'l 1.340,50R$

61
BÍoc€ esíédca Caôrde n'2 iEXCLUSIVA PARA ME
ÉPP' LC 123/06 - An 48 inoso l)

50 10 06RS 503 00R§

RS 90562
Broca edénc€ Caàde n" 3 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP' LC 123/06 - An 48, inoso i)

R$ 452,50

63
BÍocâ eíédcá Carbade nô 5 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP, LC 123/06 'Aíril8. incEo l)

100 9.05R$ R$ 905.00

50 RS 9.8364
Bíocá êíéÍhâ Câô*rê ôo 6 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - An 48, ancto l)

RS 491.50

65
8rccá esÍédc€ Carbide n" I (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06-Âr148, inciso l)

50 10,57RS R$ 528.50

66
Broca maxDí (lLrngíênio) 1251 (EXCLUSIVA PARÁ
ME ÊPP - LC 123/Cr6 -A,r48, inoso l)

50 67.74RS 3 3E9.00

67
8íoc€ zêcryâ 23mm (EXCLUSIVa PÂRA ME EPP- LC
123106 - Ari48, inciso l)

unidâde 100 2ô.49RS R$ 2 649.00

68
&oqueaío de metal 1 5 fuÍos {ÉXCLUSIVA PARÂ ME

EPP, LC 123106'Àí148, inciso l)
19.59 587,70R§

Cabo dê bisluÍi n0 3 (EXCLUSIVA PÂRA ME EPP - LC
I 23106 - Ân 48, inc€o l)

R$ 9,77 488.50R$

TO
Cabo dê biíun n"4 (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP- LC
123106 -AÍt48, inclso l)

50 9.98RS 499 00

71
Cabo p/ ê6pêlho bucâl(EXCLUSIVA PÂRÂ ME EPP -

LC 123106-Art46, insso l) 150 495R§ 742,50R$

72
Eíojo paíâ eslôÍilizáçâo 20 x 10 r 5 coín tâmpa
(EXCLUSIVA PARÁ MÊ EPP - LC I 23106 - Art 48, iídso
D

40 61 75RS 2 470.00

100

uniriede

100

49

50

30

5069
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Cánulâ de $cçáo ÍreizeÍ 19qn (EXCLUSIVÀ PARÂ ME
EPP - LC 123,06 - An 44, irÉiso D

RS í.53 'rui-.. ,-*-'' r oso\
Cepsura de Amalgamã de 1 pôrçáo (EXCLUSIVA PARA
MÊ EPP - LC 12306 -^á 4a incto l)

p€cotê (50
30 186.07RS 5.582,10RS

400
Papêl carborc p3É áÍiiarlâçáo dúpla íac. (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 12?06 - ad 44, iíÉno 0

3,37 1.34€,00

76
Cera 7 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC Íãrc6-Aí
4ô, inciso l)

2A 16 10R$ RS 322 00

50
Cêre Utildade nalúal (EXCLUSIVA PAR^ ME EPP - LC
1 23cl6 - Arl 4{', inciso D

15 00R$ RS 750.00

78
Cimênto CiruÍgico Periodontrl, pastâ bes€ 909 +

cââlisâdor 9Og (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC
I 23106 - Arl 1€, inciso l)

kit R$ R$ 2.292,@

79
Cimedo Endodôntico, f.asco É 89 + tubo rosina 9g
(EXCLUSIVA PARA ME EPP- LC 123/&5 - An 44. inciso
r)

kir 80 109,90R$ RS 8.792,00

60
Cimento FoÍâdoÍ de Hidroxido de Câlcio. 130 Dásê +
1 1 g câálisádor + blo.o mslJra (EXCLUSIVA PARÁ ME
EPP - LC I 2306 - ÂÍt zA, inciso l)

200 R§ 15.396.00

E1

Cimefito Rêsiílo§o A1 , A2, A3 ou Op6co paío{â
(EXCLUS|VÂ PÂRA ME EPP - LC 123tqi - 

^í,i4, 
fdso

r)
unidade EO RS 7.153.ôORS

Cloíexrdjne do.exorâl 0,2% 200ínl (EXCLUSIVÂ PÂRÂ
ME EPP - LC 1 23rc6 - Ad 4a. irriio l)

120a2 26,03RS 3.123,50RS

83
Coletoí dê mateÍial p€íturocoÍlaÍíe 7 líro3 (EXCLUSIVA
PARÂ ME EPP - LC 12306 - AÍt 44, iír*o l)

124 522,@R§

84
Compêsso de Willis lnox 1/100 mm lOcrn (EXCLUSIVÂ
PARÂ ME EPP - LC 123/06 - An,{4, iírcilo l)

157,UR$

85

Compressa de gâzê hidóÍlâ 7.5 x 7,5 aÍÍ. náo ê!t&il-
í00 % âlgodáo, 5 dobras, 8 cámada6, 9lios
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC l2:U05 - An 48. inqso
0

pacotê 5o0 und 204 4_232,OOR$

a6
Condênsâdor de GúâPêrcha 25mÍn (EXCLUSIVÂ PARA
ME EPP - LC 123/06 -Àí/l8, inc$o l)

Embelagem 4
UíIid

90 R§ 4 706 E0R$

87
CoÍÉlclonarÉílô ácidô 37% seÍiíga6 com 39
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123r'0€ -Art,{8, in.jso
D

Pâcole 3 unid 450 RS 2.686 50R$

CorÉ de gúâ pertha píiírcipal (20) (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 12306 - Aí 44. inciso t)

c€ixa 120 und 5088 29.40R§ 1_470 ffiRS

89
Cone de gutr pÊíüâ píincipâl (25) (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 1:,3Y06 - Aít 48, inci o D

RS 29 a0 2.940.00RS

90
Conê de gúa p€Ícàa píincipel (30) (EXCLUSIVÂ PÂRA
ME EPP - LC 123m- Aí 1E, incisô D

R§ 29.40 4.410.00RS

91
Cooê de gutâ perdla princjpal {35) (EXCLUSIVA PARA
ME EPP- LC 12306-Ad €, ind6o 0

caixâ 120 und 15n RS 29_40 4.410 mR$

con€ de gutá p€rcfia princlpal {40) (ÊxcLuslvA PARA
ME EPP - LC 123106-^d 44, in iso l)

15092 27.17R§ 4.075.50R$

Coíê dê pâpel ebsorvente,l5 ê 50 (EXCLUSIVA PARÁ
ME EPP - LC 1 23/06 - Aít 18, incjso l)

300 31.52RS 9.456,00R$

94
Coltosol 209 (EXCLUSM PÂRA ME EPP - LC 12306 -

Ân €, inoso l)
unidade 150 21,90R§ R$ 3.285,00

95
CuDa lnox Redonda l mml (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 123/0,6 - Arl48, inciso l)

u,1idáde 30 12,51R$ R$ 375.30

96
Cubâ lnox Redoírde 2zloÍnl (EXCLUSIVA PÂRÂ ME
EPP - LC 123106 - Ari {4, incilo l)

2A 310.80

unidâde 1097
Cube RIM INOX 26x 12cín (EXCLUSIVA PARA MÉ EPP
- LC 12E06 - An 48, inciso D

45 70R$ 457.Cro

98
Cunha de mádei.a {EXCLUSIVA PÀRA ME EPP - LC
12MI5 - Âí /l8, inciso 0

cáixa 100 und 5C 556.50

99
Cuísla ciruÍsica de hêstê oJÍlâ {EXCLUSIVA PARÁ ME
EPP - LC I 2305 - Ârt €, inc.iso l) 10 RI 't17 20RS

Cureta ciruÍgica de háslê longâ {EXCLUSIVA PÂRÂ ME
EPP - LC 123/06 - Art 44, iÍrciso D

!nidâde 11,03RE

101
Curáa de Glâcê pâía Íáspagêm í6 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 12306 - An {4, incilo D
30 RS 1 065 90R$

102
Cúíeta de Grâcey 11/12IEXCLUS|VA PARA ME ÉPP -

LC 1 2306 - An 48. rnciso l)
30 35,87 't076.10RS

103
cúate de GÍâcêy 7/8 (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - Lc
12306 - Aí148, inciso l)

30 3/20R$ 1 026.00RS

1U Curvâ d6 Speê Superior óê Aluminio (EXCIUSIVA
PÂRA ME EPP " Lc 123rc6 - an 48, iíÉisô l)

19 71R5 74.44RS

105
Descolâdo. de molt simplês 18€ín (EXCLUSIVA PARÁ
ME EPP - LC 123O6 - Ârt 48, incbo l)

50 46 38R$ 2319@R$

r06
Disco de Acabaflênto coín 28 pcÉs + máírdnl
(EXCLU§IVA PÂRA ME EPP - LC 12306 - Ârt 48, inciso
t)

40 R$ 1 .406 80RS

107
E D T A t'quido 2(tnr (EXCLUS|VÂ PÂRA ME EPP - LC
123n6 - Aí 48, inciso l)

3C 7.35RS 220.9RS

108
Escovâ de robsoo bÍancá cônk)á (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123D6 - Aí 48, iÍrciso l)

1@ 1,73RS 173.mRS

109
Escova dental Adulto e lnÍâniil (COÍA 25% EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123/06 - A( zt8, in iso ID 45 0@ 177RS RS 79 650 m

110 Escova demalAduho e lííanllt 255.0@ 'l 77R$ RS 451.350 00
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Escovâ de§cáítávêl (conjunlo) palEl â9sêpsia, s6crl
(sêm pvpi), duplâ íâcê de poliêlilêno acopladá â umâ
esponje de poliur€kno, eíeÍjzáda poí íâjo gâmâ-
cobaho 60 (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP - LC 12rm-
Art 48, inqso l)

R$ 56ô.00

112
Escova Íobson Éana brancá dânâ (EXCLUSIVA PÂRÁ
ME EPP - LC 123106 -AÍ148, incisô l)

100 1,69RS r69 00RS

113
Espâiulâ dê Lêcíon n.5 (EXCLUSIVA pARA ME EPP -

LC 123/06- Aí148, incisô l)
'lo 12.70R$ 127,OOR$

114
Espalula de manipulaÉo n'24 (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123/06 -Ada8. iociso l)

50 12,57R§ ô2ô 50R$

115
Espatuh de Íesinâ nô 07 (EXCLUSIVÂ PARÂ ME EPP -
LC 123106 -An 48, inciso l)

100 11,72RS 1172.04R§

116
Espelho bucal Àl':l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1 23106 - Art 48. inciso l)

150 7.85RS R$ 1 177.50

117
Espelho blcál tf5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP ' LC
123/06 - Arl48, inc€o l)

150 5.61RS 841.50R$

118
EUcaIIptoI 1OÍnI (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP . LC
123106 - Att 4E. inciso l)

30 10 97RS 329 10RS

119
Eugenol 20ml (EXCLUSIVÂ PÂRA ME EPP - LC I 2aí06
Arl48. inc*o l)

5 14.78 73,90RS

124
Sondâ ExdoÍadoÉ N'5 (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP '
LC 123/06 - Aí148. rnciso l)

250 E,48 RS 2 120,00

121

Fb âgulhedo para suturá 3 0 de sedâ com águlhâ %
orcuk corlânle 6íéí1, cáuá com 24 envelopês
(EXCLUSIV^ DARA ME EPP - LC 123/06 - Ad 48, inciso
r)

500 RS 23 280.00RS

Fio egulhâdo pâra súurâ 4.0 dê nÍon coíÍ âgulhâ 'l
ctrcllo coÍtanla eíénl, cáita com 24 ênvelopes
(EXCLUSIVA PARÁ ME EPÊ - LC 123/06 - Aí 48, inqso
t)

500122 RS 22'115.04

123
Fio dê,llâlrolo 500m (ExcluslvÂ PARA ME EPP - LC
12306 -An 48, incjso l)

150 17.17RS 2 575.50R§

124
Fio ÍêtraloÍ n'01 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inclso l)

10 248.70

125
Fna Bands matÍiz dê poliêíêr p/ rasinâ '10x120x0.5 oú
10x100x0,5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 12306 -
Âí 48, inciso l)

50 unihdes 60 4.54RS RS 272 40

126

Fita para âúodave (p€pelcÍepâdo impGsso co.n linE
sensível eo câlor ê vãpor, cobêÍto com adesivo â base
de boíâchâ rcsiíênle às temp€aÉrtuaâa pâÍã
esleilzaÉo por aulodave â vapo4 lgmm x 30m
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - an 48, ind3o

D

170 986 00

127
Frrador pâ.â ràio x Írásco com 475m1 (EXCLUSIVÂ
PARA ME EPP - LC 123/06 -Arl48, inciso l)

170 16r'220

124
Flúor gel acióulâdo sábor moíãngo, ÍÍasco com 200 ml
âpl'câÉo lópcá (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - ÂÍt 4E, inclso l)

2 315.00RS

129
Forceps infânlilN'16 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - AÍ148, inclso l)

30 68 76R$ 2 062 AORS

r30
FoÍceps inlânlilN'01 (EXCLUSIVA PARA MÊ ÊPP -

LC I 23106 " AÍt 48, inoso l)
30 RS 71 TO 2151 00R$

131
Forceps irÍantilN' 181 (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP -

LC 123106'Aít48, inoso l)
66.96RS 2 008,80RS

132
FoÍc€ps inÍântjlN' 18R (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP-
LC 123106 - An 48, inciso t)

unidâde 2_152,50

133
Foíceps irÍanülN'68 (EXCLUSIVA PÂRA ME EPP-
LC 123/06-Ar148, inoso l)

30 R$ 2.11290

30134
Forceps iÍÍenlil N'69 (EXCLUSIVÂ PÂRA ME EPP-
LC 12306-Aí 48, inoso l)

2.187 00

135
Foíceps adulto N'16 (EXCLUSIVA PARA ME EPP-
LC I 23106 - An 48, ino6o l)

30 R§ 2.187 90

136
Foíceps êdullo N'181(EXCLUSIVA PARA ME ÊPP-
LC I 23105 - Arl /18, inciso l)

30 R$ 2.255.70

137
Foicêps âdUIIo N.68 (EXCLUSIVA PARA ME EPP.
LC 123106 -Âít4E, iísso l)

30 R9 2.O71,50

13E
Forceps âduno N.69 (€XCLUSIVÂ PARA ME EPP -

LC 12306-Adil8, incis l)
30 69.05RS 2 071.50R$

139
For.eps âduio N 0'l (EXCLUSIVA PÂRÂ ME EPP - LC
,23106 - Aít 48, inciso l)

30 2 206.80

140
Foíc€ps âdulto N' 150 (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP -

LC 123106-Art46, indso l)
30 69.05RS 2 071.50RS

141
Forceps aduho N' 151 (EXCLUSIVA PARA ME EPP "
LC 123/06 - Aí14E. inciso l)

30 69,05 2 071.54R$

'112 Foíceps aduno M 17 (EXCLUSIVA PARA MÊ EPP - LC
123/06 - Aíi 4E, incjso t)

30 75.19RS RS

143
Forcêpô ádullo N.65 (EXCLUSIVA PÂRÂ ME EPP- LC
1 2306 - Aíl 48, inciso l)

30 69,05RS 2 07r,50RS

G€ímikjl d.edêtanlo lLatÍo (EXCLUSIVÂ PARÁ ME
EPP - LC 123/06 - Art 48. indso I)

80 2379R$ 1.903,20RS

1:t5
Gesso Comum lipo 2 , pacote de 1kg {EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC í23105 - Âr148, inoso l)

450R$ 900,00R$

146
Gêsso pedÉ espeoâl. pâcote dê 1kg (EXCLUSIVA
PARÂ ME EPP ' LC 123106 - Aí148. inciso l)

150 14 59R$ 2 188 50RS

147
Gêsso pedrá tjpo 3 1 kg ÍE\CLUSIVÂ PARA ME ÉPP -
LC 123/06 - An 4E, jncdso l)

150 671R5 1006.50
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148
Glucooalo d. c.loíexidiná 0,12% 250ínl (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1 23106 - Ad 4a, inci.o t)
1E,55R$ R$ ,a*\

30 15.07R$149
Grempos pêrâ isolamênto 124 (EXCLUSIVA P RAME
EPP - LC 123il06 - Art 4! inciso l)

45?.10RS

150
Grempos pÍa isolaín€írto 134 {EXCLUSIVA PARÀ ME
EPP - LC 123rc6 - An 48. irÉiso l)

30 15,07RS 452.14R§

10151
GÉmpos pâÉ isolemenlo n?03 (ExCLUSlva PARA
ME EPP - LC 123/C16 'Àít 48, inciso l)

15,07R$ 150,70R$

152
Grampos peÉ isoleÍÉíto n905 (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 - Art 44. inoso l)

10 15,07R$ 150,70RS

153
Gíãmpos p€ra isolaÍneÍno n'20ô (EXCLUSIVA PARÂ
ME EPP - LC 12306 - An 46, iÍriso l)

30 15.47 45210

154
Gíampos parâ isolamênto n?10(ÉXCLUSIVA PARA
ME ÊPP . LC 123/06-An 48 inciso l)

30 14.21R$ 426.30R$

155
Grenpo§ pefa isoraÍnêíro n211 (EXCLUSIVA PAR^
ME ÉPP - LC 12306-Ad ,l{l, rriâo D

30 14.21RS 426,30R$

r 5,6
G.âmpos pârâ isolemêmo n02í2 (EXCLUSIVA PARÀ
ME EPP - LC 12306 - Aí 48, inciso l)

20 16,93RS RS 338,60

157

Hâíês Íêxavets {colonáes), tâíÉoho grend6, hãsles
Ílêxiveis, plástic€s inquebráveis com poírtâ dc algodlio
quê néo sota fiapo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1 2:V06 - Ân /la, iírciso l)

cslxa com 75
und

80 RS 1ô4.80RS

158
Hidroxico d€ Calcro P.A. (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 -AítzE, inciso r)

70 R§ 5,98 R$ 418.60

lonornêío de vldÍo ÍeslâuÍâdo, - Embalagêm com 109
de É + Eg de liquido + 1 dosaóor de pÔ + 1 bloco dê
êspãulaçáo. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1 23m6 -
An 48, inoso l)

kit 500 RS 46.E0159 RS 23 400.00

160
Jogo dê álâvsnc€ âpicâl com 3 pêç3s (EXCLUSIVA
PARÂ ME EPP - LC 12306' A.t 48, inciso l) kil 87,97RS 2 199 25R$

Ulrnin€ de bisturi aço c€rboíro n" I 2 (EXCLUSIVÂ PARA
ME EPP - LC 123/06 - Aí.18. inciso l)

c€ixâ 10O und161 20 RS 30,ffi 613 20RS

'162
Lâminâ de bi{un áço cârbono no 1 5 (E-xcLuslvÂ PARA
ME EPP - LC 123/06 -Àrt 48, iírciso D

caixa 1OO und 30 33.14RS R$ 994 20

163
Lámpainâ â alcool âluminio (ÊXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123,S - Ad 4a imsôt) 10 RS 46.25 RS 462.50

1U L.nçol d! ao.Íacà8 15r15.Ín (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 1 23/06 - Art 4{1, inciso l) 80 25,63RS 2 050 40RS

165
Lima íêxo Íle 10 sêri€ 2!mm 15{0 {EXC|USIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48,lnciso l)

200 52.40RS 10 440.00R$

r66 Limâ íêxo Ílê 10 sori€ 25írín 1í1O (EXC|USIVA PARA
ME EPP . LC 1 :ê,!6 - Aír 48. inciso l)

200 55.10R§ 11.020 00R§

167
Lime esp€cÊlnô06 2lmm (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/Cr6 - AÍl 48, iírciso l)

c€ixa 6 und 30 26,06R§ 781,80RS

r68
Limâ espêciâl no 06 25mm (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123/06 - An 44, iírciso D

60 26.06RS 1 563.60R§

169
UtÍÉ espêcral nô CrE 21mm (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 12306 - An 48, mciso t)

100 26 06 2 606 00R$

170
Lima espêcialno 08 25mm (EXCLUSIVÂ PARA ME
EPP- LC 123/06 - An48, inciso l)

caixa 6 und 100 R$ 26 06 2 606 00R§

171
Limâ espêcjâlno 1021mm (EXCLUSIVA PAR MÊ
EPP - LC 1 23/06 - Ari 44, ir'clso l)

26.06 2.606 00R5

172
Lima Êsp.cl.l Íro í0 25rnm (EXCLUSIVA PARA ME EPP
- LC 123,106 - An €, incrso l)

caixa 6 und 100 R§ 26,G 2.606.mRS

173
Lime hêdsrío€í losêne 21mm 15-40 (EXCLUSIVÀ

PÂRÁ ME EPP - LC I 2106 - An 48, inciso l)
calxa 6 und 20 25,17R$ R5 503 40

174
Umâ hedstoen 2' s.ne 21mm 4t80 (ÊXCLUSIVA

PARA ME EPP - Lc 123rc6 - Ârt 4E, in iso l)
caixá 6 und 20 RS 25.88 517 60RS

175
Limâ keíÍ 1' s€Íie 21mm 15-4O (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 1 23/06 ' Aít 48, incBo l)

100 27,36R$ 2 736.00R$

176
Lima keí 2' sâriê 21 mm 4580 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP " LC 123/06 - An €, iÍ|clso l)

I CIO 27 _95RS 2 795 00RS

177
Umâ kêí 1 ' s€íie 25ínm 1 5-4O (ÉXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC r:6rc6 - Aít 48, ln i§o l)

r00 24.62R§ 2 862 00

174
Lima t.Í 2' sêrie 25mm 4fiO (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123/06 ' an €, inciso l)

100 27 _95RS R$ 279500

179
Lhuido da írsiíra âcÍilica ano poiii€Íiávd ,20ínl
(EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC 1ãrc6 - An 46. iírcilo
l)

50 23,10 RS 1.155 m

180

Lixa de acabamoíio e poliÍn€ito dêntádo dê poliéstêÍ
com centro nêuüo tendo do um ládo á lile coín
grânulâçáo medie ne coí cinzâ e do 4rto !€íri€fáo
fne m coí b.aíE€ teíúo diÍnensões /kÍrn x 'l7oífln
(EXCI-US,VA PARA ME EPP. LC í23,06. An 46. inqso
l)

caixâ 15O und 100 16 60R$ 1 860.@RS

181
Lwe de PÍocedimento TÂM G. {EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP - LC 1 23rc6 - Art 48, indso D

caixâ 1OO und 100 RS 1.793,00R5

142
LUVâ dE PíICEdiMOíTO TÂM. M, (EXCLUSIVA PÂRÂ
ME ÊPP - LC 123tl06 - A.t 48. ncjsô l)

700 19,63RS 13.741,00RS

183
LWA dE PTOC€diMEÍúO TAM, P, (EXCLUSIVÂ PARA MÊ
EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I)

cáixâ 100 und 1350 18,96R$ 25.596.00RS

184
Luvâ dE PIOCEd|MEOIO TAM. PP (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - tC I 23/06 - ÂÍt {,, irriso l)

câixa 100 lnd 700 20.19R5 14 133 00R$
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MáscâÍâ de§câÍlável com eláíjco anltalémi:á
cônlenóo 3 camâdas. cemeda eí6ma 100%
polipÍoÊhno,2ogm2, câmâda irtêmâ êín polpopilono e
polrêtjleoo, 309/m2, cámáde inteím6dÉri5 coín filo
100% polipropileno, possuiclipê násál d. íád
adâptâção âo contomo do rosto (EXCLUSIVA PÂRA ME
EPP - LC 123106 - Ad 4E. inoso l)

cáixa 50 und 1100 5.96RS185 6.556.00RS

186

Matenal reslauÍador iíterm€dÉÍio kit conlondo 1

embâlagem com 389 dê pó (oxido de zinco ê
polimeiâcÍilato dê metilâ) e oúrê êmbalagem conlondo
Í5 mldâliquido (99,50Á eugenole 0,5% de ácido
ácélico), pâíâ restâlrâçáo têmponáíia dê lon$ êsp€ra
(até 02 (dois)anos) kíÉê liquido. (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 - Aít 48, incjso l)

300 126,76R$ 3E.028,00R$

1AT

Mercúno peÍê êmalgâma fÍasco com 30 grame3
(EXCLUSTVA PARÂ ME EPP - LC't23/06 - An 46, ncjso
D

2A 269.77 RS 5 395.40

Ócrlos de prctêçá) dê cor lránspâíÊilê lincolor),
conÍeccànados com armação em níon,LrIâ3 iíieÍiçes
de policáóoflato clm anliÍisco, com pÍoteçlo blêrale
âJUíe dê comp.imerio nas hasles. (EXCLUSIVÂ PARA
ME EPP - LC 123106 -An 48, inciso t)

150 499R9 7.18 50

189

Óleo lubíifcante pâra lubÍificaçáo intema de luíünás.
micÍomotorês ê inírum€ntos enles dê câdâ cilô dê
e$ên!zâção, pa.â â[â ê b€itâ ídâçáo írasco com
200m1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - An
48, inciso l)

204 10 582,00RS

190
OtospoÍin 1oml(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ148, indso l)

11,6ôRS 1.982,20

191
Oxido de Zinco 509 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Ari48, inctso l)

20 623R$ 124,60RS

Papeltoâlha com 2 dobras na cor brencâ (EXCLUSIVA
PARA ME ÉPP ' LC 123/06 - An 48, inciso l)

192 P3coie 1000
500 13,40RS 6 700.00RS

193
PâÍamonoclorofeno, caííoÍâdo 20ml (EXCLUSIVA
PARA ME EPP- LC 123/06-Ân48, inoso l)

100 946RS 946.00RS

Paía parà poiimento d€ Íêínas Íotopdim€Íiávêl
s€nngá com 49. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1 23106 - Aít 48. inci§o l)

10 3r 45RS 314 50FS

195

Pâ3ta píofilática s€m ólêo 6 com íúoÍ sabor hondá,
bisnega com 909 (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP- LC
123/Cl6 - AÍt 48, inciso l)

unidade 300 7.09RS 2.127 A0RS

196
Pâstá zinco-enolicá (EXCLUSIVÁ PARA ME EPP - LC
123/06 - Aí 48, incjso l)

ki 10 15,27RS 452 70RS

197
Peliúlas p€Íiâr*:elpaê âduho (EXCLUSIVA PÀRÂ
ME EPP - LC 123/06-Âít48, indso l)

cai)(a 100 und 174 169,90 28.883,00RS

198
Pêliculâs peíiapical pârâ íx idenlil (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06-Aít48, inciso l)

T30 196 57RS R$ 25.554 t0

199
Pinça clínicá para algodáo 17 cm (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 - Art 44, inciso l)

150 13.10R6 1965,00RS

200
Pinç€ Adson com semlha 12cm (ExCLUSlvÂ PARA MÊ
EPP - LC 123/06 ' Art48. indso l)

unidede 10 14 06R$ T40 60RS

201
Pinç€ Millêí í câíbono (ÉXCLUSIVÂ PARÀ ME EPP -

LC 123/06 - AÍt 48, inciso l)
2A 37'11 742,24RS

202

Pinos anlra Íadicúlaíes metálicos osquoádo p€ra apob
de ÉíaurâÉes e coíoas píolái:as, prno de n0 01 dê
6,5 mm (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC 123106 - Aít
48, incBo l)

c€D(a 5 Und 100 49 78 4.978,00RS

243

Panos intÍâ Í5icllaÍes melálcôs Íosqu€(b pa.e apob
de restâuíâçóes e coaoas píolárocás, Êno do nc 02 cle
6.5 mm (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP - LC 123,/06 - Âd
4E, inciso l)

100 49.78RS 4 978.00R$

204
PlÊcê dê vidío 1 omm para manipulaéo d6 in6di:e-
meôro. {Fj(cLUSlvA PARA ME EPP " LC 12306 - Aí
48, inciso l)

80 10,36RS 828.80R$

205
Ponta d€ nigaéo(amâreh) 21mm (EXCLUSIVÂ PARÂ
ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

150 39.17RS 5.875,50R$

206
Ponta de ÍÍigâção(azul) 25mm (EXCLUSIVA PARA ME
ÊPP - LC 123/06 - AÍ148, inciso l)

unidade 150 R$ 39,17 5.875 50R6

Poná egulhe de 1scm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - AÍt 48, inciso l)
30 R$ 2574 772,20RS

2AA
Pona âgulhade 18cm (EXCLUSIVA PÂRÁ ME EPP '
LC 123/06-Aí148. inciso ll 34 97RS 1.748,50RS

209
Po(a Agulha Mayo Hegaí de 14cín (EXCIUSIVA PÂRA
MÉ EPP- LC 123106'Aí48, inciso l)

untdâde 20 23,63RS 472.64RS

214
Poíta almagEma piaíi:o autodavavcl (EXCLUSIVA
PARÂ ME EPP - LC 123106 -Âri 4A incie l) TO 11.95RS 119.50RS

211
Posioonador de íe,o x Âduho (EXCLUSIVA PARÂ ME
EPP ' LC 123/06 - Aít 46, imjso l)

59.20RS R§ 1 184.00

212
PosijonadoÍ de raio x lníaítil (EXCLUSIVÂ PARA ME
EPP - LC 12306 - Afl 48, inciso l)

10 49.93 499,30R$

213
Pole dappen. Capâcidâde de âlá 3ml, eúodêvâvel.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 . Aí 48. rncl§o

D

100 359RS R$ 359.00

Glovannr 01i Nogt,eirt

LicitaÉo /SEMU3

R§

170 R$

194

50

caixe 6 uôd 20



ct^ \

_u*
SLrvÍ.j." "'-J -.''214

Reguâ Fox ptaíico iExCLUSIvA PÂRA ME EPP - Lc
123/06 -Aí!48. inciso l)

unidadê 6 RS 1A 82 R9 244.92

215
Resinâ âcnr,ca É Írasco côm 22og (ExcLUSrva PARA

ME ÉPP - LC 123/06 - An 46. inclso l)
25 47.13 R§ 1 17A.25

216

Resine composta íolopolimêriável e1 parâ

rêstaurâçóês ânleÍbrês e postenores.com 2iÍcónidsilicá
como caEâ inoeânic€ conlém lilgmâ, udmâ ê ti3-
emâ. â melnz orgánÉâ aprêsêítâ popn€dâdês ÍsÉâ6
dí6rcnciad€, fomêce Íêduzida conlraçáo de
pofimêírzsção. menoÍ têmpo dc polimoízâção.
apÍ€senta nâ foímâ dê s€óngas com 4 gãÍErs
(EXCLUSTVA PARÂ ME EPP - LC 123il06. an 48. inci§ô

D

R§ 39,90 R9 1.995,00

217

Resina compostâ fotopolim€íiávêl á2 para

rcstaurâÇóês anteíbíes e poíeÍroÍes,com zjícônia/sÍlica
como caíga noÍgãnÉá cootém b§-gmá, udÍÍla a tis.
êmâ â mâüu oígânlcá apíêsentá pÍopíedâd8 Í$cas
difeíencjâdâ, ,omece rêduzida conireçlo de
polime.izâçào. menor t€mpo dê pdimoúâçáo.
âpÉs€írlia na forma de seíngas com 4 grârnes.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1 23r'06 - Art 44. incrsô

t)

100 R9 39.90 R$ 3 990.00

214

Resiná composta íolopolimeriável !3 pêía

reslauÍaçôes anteÍior8 e posteíioÍes,com áÍcôni{rsíüca
como caÍga ,noÍgânlca conlém trs{me udme ê ti+
eme a malnz oÍ!ánrca apÍesentâ pmpnededes Ísic5s
díêrencjeda, fomecê reduzdâ contraÉo de
poiimoíizáçào, menoí lempo de olimêÍizáfÉo. âpí63ênlâ
na torma dê seíígâs com,l gramá6. (EXCLUSIVA

PARÂ MÉ EPP - LC 123/06 - AÍt48. inc'so l)

100 R$ 39 90 3.990.00

219

Resinâ compostá fobpolimenzávêl b1 para

resleuÍâçôês antenores e poíeÍioÍ6s,com zircónie/sílics
corno cáÍga inoÍ§ânÉá ê rêp€§êítlá 50% êm volume
(sêm siláno)com temâ.rho médio de pânicllâ5 nâ íatxâ

enlre 0 19 a 3,3 mícrons contém bis{mâ. udmâ ê brs-

ema a mâlnz oÍgânrcá epíesentâ propn€dades Íscás
díêÍenqâda, fomece Íeduzide conlíeçáo dê
polimeízâção, mênor l€mpo de poliín€Íi2âção.

ápres€ílâ nâ ÍoÍma óe seÍingas corn 4 grámas, com
prâzo de vâlidádê de 3 ânos. (EXCLUSIVA PARÂ ME

EPP - LC 123/06 - AÍ146, iídso D

50 R$ 63.93 RS 3.196.50

220

Redne composia íolopoliÍÍÉÍiáv€l b2 pârâ

íê3âuraçôês ârnêÍioí"r e poíeÍbíes,com arcônrr3ílcá
como câÍ9â '^oÍgánlc€ 

conlém bregmâ, udma ê bÉ-
êmâ. a mstnz orgánca eprêsefitâ píopnêdâde Ístc€s
diíerendadâ, fomece Ílduzida conlíaçáo de
polimenzâçào, menoí lempo de pdiírÉÍi:âçá.
apÍesenL írâ íomâ dê 3êÍin96 com 4 gremas.
(ExCLUStvA PARÂ ME EPP - LC 123/06 - Art 48. rnoso

D

unidade 50 RS 39,90 1 995,00

221

Re§nâ compostâ íotopolimêÍiável b3 p€É
,edsurâçôes nlcÍbÍes ê podeÍbÍes,com zÍEônia,bllica
como cáíga noÍgânlca conlém tis{ín8, udnla 6 Li3.
ema â mâtÍE orgânlca âpíesenta píopflêdades Íscas
dí€Íenciêde, fomêc6 r6duàíâ conlraçáo dê
polimeÍizâ(ão, menoí lêmpo de polameÍizâçáo,

apíes€íla íâ íoÍmá dê §êíingâ§ com rl gremes.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Arl4E. rnêso

D

100 RS 39.90 R§ 3 990.00

222

Resina composla ÍolopolimeÍiável ud paÍe
reíauÉçóes anleÍjoÉs e posleÍioíes,com zircónidsilicá
como caÍ!â inongánÉá coírlám bis.gma, udna ê b9
ema a mâ!Íiz oÍgánica âpÍê§êÍÍá píopnedadês Í$câs
diíerenqâde, fome@ íeduzkja contraçáo de
polimeíizâçlo menor tempo d€ olirn€Íüaçio- epíesênla
ne íoíme de seíinqâs com 4 gramas (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1 23/06 - Art 48, inciso l)

40 R$ 39.90 RS 1.596,00

Rêsinâ llülda ffow com 72% de cáÍla êm p€so e
íuorescênciâ, sefln$ coírlêndo 29í de ra§oa ê 05
poí{eiías psÍa adicaçáo na cor ú (ÊxCLUSfr'A PARA
ME EPP'LC 123/06 - Aí 48, inciso l)

150 R§ 152,14 RS 22 421 .OO

Rêsine micÍohibíire pâra íeíauíaçócs da dentes
anteíioros ê posterioÍ6s bi9 gmâ, bis - ema, têgdús,
udmâ e vdlô dê báÍro-âluminio diaeto 3ilentsádo. coí1
íuorescáncaa e opalesénciâ náuÉI. sêÍinge
ergonômic5 com tâmpa íxada ao coÍpo. seíingê d.49í
coí.â,' (EXCLUSIVA PARA MÊ ÊPP . LC 123106 . AÍt
48, inciso l)

2A RS 20 31 RS 406.20

"r,*#,?;i$*-
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Rêsina micÍohibnda paÍa rÊíáurêções de dentes
anleíiores e posteÍiorês , dê Ôis- gmâ, bis - ema,
Gldme, udma e vidro de bâio-aluÍhinio sllicálo
silanizado.om iuoresaênoa e opâlesclnaia náürâ1.
s€nngá ergonómrÉ coín lampá frxâdâ âo coÍpo 3€Íingâ
de €r coí o.2 (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC
1 23Cr6 " AÍt 48, lnoso D

50226

Rê3iía micíohlbndâ pârâ rêstâura4ó.s dô d€rnes
âríeÍiores ê poíeío€s coín bis- gma, bir - e.n€,
têgdma, udrn:r ê vidft, dê Dário-eluminio 3ilicâto
silanizado.cofi íuorêscéncia ê opale3cênd6 naluÍal.
s€nnga aígonünic€ com lampá Íixâdâ ao corpo. !ôÍinga
d€ .lgr cor e.3 (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP - LC
1 2306 - An 48. iÍrciso i)

20.67R§ 1.033,50R$

227
Resina lâb opâco com uma senngâ ô 4g (ÊXCLUSIVÂ

PARA ME EPP - LC 123V06 - An 48, incao l)
30 45 66RS 1.369.80R§

228
Rev6lâdor 475m1 (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP - LC
1 23,06 - AÍt 48, anciso l)

170 11,40RS 1 938 00R$

500 1.66RS229
Roletes denlâl5 dê âlgodão (ExcLUSlva PARA ME
ÉPP - LC 123/06 - Art €. inciso l)

830.00R$

Sêlanlê palâ ía«rras , êmbslagêm coín 2 gÍ.
(ÉXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1 2306 - Aíl 44, incjso

D

200 4211R§ 4.422 0AR$

Sêínga cârÊrlc pâía âneíêsaa (EXCLUSIVa PÂRA ME
EPP - LC 123i06 - An 44. irtciso l)

150 51 A2RS 7 653 00RS

cáD€ 100 und 500 53,15R§
seringâ dêscanávelde 1oml(coín âgulhâ 25 x0,7)
(ÉxcLUSrvA PARA ME EPP - Lc 12306 - Arl /l8, inci3o
l)

26.575.00RS

233
S€nnga descáÍtável de sml (coíÍ e0ulhá 25 x 0,7)
(EXCLUSIVÀ PARA ME EPP " LC 1 23/06 - Aí 44, inciso
D

300 27.63R6 R$ 8.289,00

kú 5 RS 98.63 R$ 493.15234

Siliconê de coodensaçáo (polisiloxanos d6 âlla
paÍÍoíÍIlaírê, êstabilidade quÍmicá e ÍÍÉiJí pod6 dê
ligâécs cí.Eadas; coínFtivêl corÍ lwas dê lálex)Gm
tubo plástico contendo em seu iíteÍior í)g calalisâdoí
em lubo pláíico contêndo êm sêu inlêílor 509 velor.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 12306- 4n48. ffiso
D

235
Sobê Luvâ des.ad,avêl êsléal (ÉXCLUSlva PARÂ ME
EPP- LC Í2í06 -Aí48, inciso l)

pcl 100 und 50 10,02RS 50100R$

Soluçáo de mrnon 1 L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1 23r'06 - Aí 48, inciso l)

150 5.77RS 865 50RS

237
Soflda explorado.á n'l (EXCLUSIVA PARÂ ME EPP -

Lc 1 23106 " Âít ,ltl, inciso l)
20 RS E.90 178,00RS

bolsâ 1 lilro 400 RS 6.55
Soro tuiologico o,SpÁ, 1L (EXCLUSIVA PÂRA ME EPP -
LC I ?106 - 

^rt 
zl8, inciso l)

RS 2 620.@

pcl 40 und í.000 R§ 5,30239
Súgadores dêscâíáveis com poitas coloíides, áótico,
áromatizâdo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1 23,06 -

Aí 44, in iso D

R$ 5.300.00

19.76244
Í6souíâ ciruígica íris c!Íva í 2crn (EXCLUSIVÂ PÂRA
ME EPP - LC 1 2U06 - Ad 44, iftiso l)

140 2 766.10R$

241 7A 24 0AR$
Têsou.â cirueica curve fine/line 1scm (EXCLUSIVA

PARÂ ME EPP - LC 1 23106 - An 48, inciso l)
1.680 00R$

242
ÍBsoura cirurgjcá relâ line/Íine 15.ÍÍl (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06'Aíl uÍ8, inciso l)
7A 23 84R$ 1.668.80R§

243
T*te de Vítalidadê Endo lce spray 20oml (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123í06 - AÍi 1€, irciso 0

30 39 90R$ 1.197.00RS

244
Íira de Lixa d€ Aço 4mm (EXCLUSIVA PÂRA ME ÉPP -

LC I 23r'06 - Ad 48, inciso l)
c€ixê 12 und 100 9,37R$ 937.00R§

245
Trc de Lixâ de Aço 6mm (EXCLUSIVA PARA ME ÉPP.
LC 1 2306 - Ad 48. mdso l)

ceixa 12 utld 100 10.07RS 1 007.00

246
Toucá dêsaáíável saníonadâ coín glâ§trcô.

conÍeccionada 6fi m GXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1 2106 - An 46, iírci§o l)

pct 100 und 600 7,23R$ 4 338.00R$

5
V8êlinâ sólidâ 9oínadâ 909 (EXCLUSIVÂ PARA MÊ
EPP - LC 1 23106 - Art 48, incjso D

8.83RS 44.15R$

800 86.38R§ 69 104.00RS248
Lidoc€ína 2% 1:100.000 com vasoconstrüoí (lidocainâ +

Gpineírina) 50 rubêres cl 1 ,8 ml (ExcLUslvA PAFA ME
EPP - LC 1306 r{í48. rnciso l)

2A R$ 86.90 1.738.00R§249
Lidoc€inâ 2ó sam vasoconsffior 50 tubctês d í ,8 ml
(EXCLUSIVA PARÂ ME EPP - LC 12306 -An 48, in.iso

D

Kil 10 R$ 138 76 1.387,60RS250
Kn de baDcas diamaÍredas lírlâyofllay coír I poííáa
(EXCLUSIVA PÂRA ME EPP. LC í23D6.ÂIt48, indso

D

251
M€pivecainâ 2% com vâsoconslÍltoÍ 50 tuHes c/ I ,8 ml
(EXCLUSIVÂ PARA ME EPP - LC Í23106 - Ârl 48, inaso
0

3m 135.00 40 5@.00RS

Evdenciador de placa, psslilhas {EXCLUSIVA PARA
ME EPP - Lc 123rc6 -Aí218. inciso t)

500 11.97RS 5.985.00RS

lodoÍórmio (EXCLUSIVA PAR ME EPP - LC í23O6 -

Aí €, irÉiso l)
150 34.35 5.152.50RS
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I-MATERIÂIS PERMÀNENTES OOONTOLOGICOS

Ouanl. MEDIÂ VÂLORÍOTAL \IÍEM

10 R3 2s46.02 2A 460.202U
Adoêlavê Digil,âlde mesa. horizoíÍal 22Ov 21 litros
IEXCLUSIVA PARA ME EPP . LC 123/06 . AíI 4E, i'Ejso
r)

255

Mee Auxiljar com 4 gavelei.os âm Poliêstreno de Aho
rmpâcto (GC12. GCí4. GC16 E GC2o): oínêísó€s
âproximâóas: 45.5X31.5X83n (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 12306 - Ad la. inciso D

R5 675.24 E 103.12R$

256

APÂRELHO OE R^lO X,com conlÍol6 digíál crgonómico
com cabo removível, 21 iíitelvelos dê tefipo de
expogiçáo pádíor zado§. E§<álá dê âílguledo do
câbcçot8, §slema dc ârlictJlâÉo do câbêçol6,píotê9áo
téÍmica do cabeçole. Câbêçote com cãmâíâ dê
compensâçáo, poíno lbcal, calxa de coínaÍÉo. colum,
bÍaços ê ba§€ Bâs€ perÉuler supêí eslável,ê csbo dê
diíEíáçáo rernovív6l {EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 1 23106 - Art 48. inciso l)

10 5 812.33R§ 5E.123.30RS

1Q251

AD3Íelho pâra aÍêriÍ pÍessão aneriál adulto com
ímnôíneúo de allâ píecisáo e blindag€Ín píoteloaa

conlrâ cho+,es desíêgulágêÍn coín braçadêra <le nylon
eín lec-âÍftialérgico rêsisteíle cdn iêcho êm vêlcro
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123,/06 'Arl48, inciso
t)

112,51RS 1125,10R§

254
Apar.h parâ íledií glicemiâ (EXCLUSIVA PÂtl ME
EPP - LC 12306 - Aí148, inciso D

55.97RS 559.70RS

259
Aperelho de pÍoíilexiâ com jalo dê bicârbooáo ê
UIII8SsOM JêI SONlc (EXCLIJSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - An 48. inclso l)

unidade 15 415.76RS 6.236.40R$

264
BomDa a vâqlo pârâ 2 con§ultôÍrc§ bivort (ÉXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123tl06 - Arl zt8, inciso l)

414.70R§ 4 302 90RS

Cádêiía Odoírlologicá complete,Breço aíüqrlável dê
âDOiO peaâ pêcjonle, rêMívelôm 9f;coan êstruülra

'Caixa de ligaç5o inlegrâdâ,Podâl âcoplâdo com 13
íúrÍúês: 4 posiçóes de treMlho. voll€ a zso ê p6iç&
ôispií,Sií€ífiâ elednico: lnlêE$o e d€ bellâ
voltâgem: 24 volts.
' Tensão ds âlimêntâÉo: 1 27 ot 22ov- som{z-
' Pedâl de Comândos lmegrâdo: Poslçáo cuspir e
ráoÍlto à ullima Po3iÉo.
- Acioaamênto ê âjuíe dá inlcBidâde dá luz do rêfláoí
- Voltá á z€ro âdoínríica.
- Subide e dêscidâ do essêíto o do enco3to, (CoTA
25% EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC 1 2306 . AN 48.
inc,Bo llD

RS 13.335.33 53.U5.32RS251

262

Cêdeirâ Odontolo0icâ complele,Brâço 4tiqrlávêl de
apoio paía paciente Êbáivel êm 90; cdi ê8truliiíâ
intema dc Ínetal:
' Caxa dê tigaçáo ifitegrade,Pedal acoplâdo coín 13
tunça€s: 4 posiçóês de trabalho. vona a zêío 6 posiÉo
oJspir siíeme €letrônico: lntegrado ê de bâita

'Íensáo dê âUínêínâçáo: 127 ou 22OV- fiÊÃt1z-
' Podâl dê Comendos lmegÉdo: PosiÇáo qJ3Êr e
relorno à ullima posição.
- Acionârneito € âjuslê dâ imensidede dá luz do refletoa
- Voltá â z6ao âúomálica.
- Subióe e décióâ do âsrêíto e do êírcDío.

l1 R5 13 336 33 146.699.63R§

263
Coítra ángulo Xl com.eduçáo (EXCLUSIVA PARA MÊ
EPP - LC 12306 - An 44, inclso l)

RS 732,N 18.300.00R$

2U cenela de alte rotaç5o push Buüon (ExcLuslv PARA
ME EPP - LC 1 ãr'06 - Ad ,í8. inciso l)

50 RS 836.67 41.933 50RS

265
Colelê de Foleçáo pâÍa Íâio x (EXCLUSIVÂ PARA ME
EPP - LC 123/06- An 48, mciso 0

10 RS 410.74 4101,40RS

266 10 887.89RS 8.878,90R§

§i,
=B*_s 3§

E#E'
coMpREssoR PARA uM coNsuLTôRro,Tãque: 25
hros - Votlâgem: 220Vl6OHz - Moír.íásico - Polcncia. I
HP - Vaáol 0 baÍ 1 35 l/m 4.75 pcÍn - Pressáo mânnâi
I baíl120 psi - Nív€ldê ruídor 69 (dB(Aylm)- RdeÉês:
1680 lpín - oiÍn€nsó€3 (CxLxH): S,Embalag.mi
38x38x56,5cm - OiÍr€osões (CxLxH): CEmàalâgeml
5à49x76.ÍÍi - Peso Btuto: 39 Kg - Íanque coín pinuÉ
elêlrosláica afiema e extema, íabricdo cooíoíme NR
13 - ProláoÍ láÍmicô no motor olátíco - R6gulÊdoÍ de
píessáo com mânünetro - Oíeílo Íneft€l - Píessosüalo
coín châve liga/óesliga (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP -
LC 1 23/06 - Ad 44, rnciso l)

I

12

10
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COMPRÉSSOR PARA CINCO
CONSULTÔRlOS,Tsnqu€: tO liúos vonâg.m1
220Vl60H2 - Monoíásico Potcncia: 4 HP Vâzáo: 0 bar
560 l/m 19,71 pcm Pressáo máximâ: 8 bâr/120 psi Nívêl
dê tuido 7,4 (dÊ(,À)/1 m) Íanqu. oom pintu.â
êlêrrôsúri@ iniêma ê àíêÍnâ. íâb.i.5do coníoíín€ NR
13 Proiêlor témrco ôo motoí.|âíico R€uladoí d6
píe$áo com mônômel.o Oreno rnanuâl Pr.ssost to coÍn
chave liga/dosliga Olmen3óê§ (CxLrA): I Embâlagcm:
7ô63x65cm Dimensôes (CxLxA): C/ Embalag.ml
64r70x95cm Pêso Eíúo: 8O,5 Kg (EXCIUSVA PARÁ
ME EPP - LC 1 23il06 - AÍl zl8. irÉiso D

2 R$ 2 606.20 R§ 5212.40

268
Dêírládor de águá 4 lilros 220V (EXCLUSIVA PÂRA
ME EPP - LC 123/06'Aí 48, incjso l)

30 Rt 1.018,98 RS 30.569.40

269
Eslojo Írá6Íiâld€ inox pâíe êslcíelazaçáo ÍÍEdio 28 X
14 CM (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/S6 - An
?{}. rlciso l)

2 RS 192,07 RS 38414

270
Estojo mat€nal d€ inox paÍs eí.íelizaçáo pGqueío 18 x
8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC 123,O6 - ÂN 4A, 2 R§ 50,60 RS 101 20

271

FolopolimeíizâdoÍ, led. sêm Ío. poínerâ riô.a olica oo
acrilrcoe prctêioÍ oculâí (ÉXCLUSIVA PARÂ ME EPP -

LC 1 23106 - An 48, inciso l)

2T 576.30 RS 15 560 10

272
MrcÍornolor de bâixá rolâçáo lXl (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 12106 - Art 48. inciso l)

21 RS 424.41 RS 8 997 87

273

Mocno Odontológrco, com êgulâgem da iílclinaçáo c da
állúe do êncosto poÍ alevâncâ indepcíÚêmê, siíêma â
gás para regubgem d€ ahura do â3sanlo. Bá5ê giralôaj3

com crnco Íodizos. Píoleç5o do enco§lo Í.Íoíçadâ
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Ân 48. inqso
r)

26 R$ 425,26 R§ 11 056 76

274
Negaloscopio slim êndodoíico (ÉXCLUSIVA PAR ME
EPP - LC 123/06 - Art46, rnclso l)

R$ 23l,OO RS 2 370.00

275
Ponta pre Ultrâsson 9Í (EXCLUSIVÂ PÂRA ME EPP -

LC 123/06-An 48, inciso 1)
60 R$ 65.01 R$ 3.90060

276
Ponla pÉ UltÉsson 92 (EXCLUSIVÂ PÂRÁ ME EPP -

LC 123m6 - Arl48, inciso 1)
unidade 60 R$ R$ 4 365,00

27/ Ponla prá UllÍasson 94 (EXCLUSIV PÂRA ME EPP -
LC 123/06 - AÍt 4E. iociso l)

60 R$ 106,94 R$ 6.416 40

274 Tambor de inox 14x12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48. rnciso t)
R$ 102.A7 RS 205 74

279

sábonêleiÍâ/dispênserde pârad,â com rcsêrvetóno
iínêíno para álcoolgêlou sâboí€te liquido
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC 123/06 -Àn 48, inoso
r)

50 R$ 23 83 RS 1.191,50

2AO

AmelgamadoÍ OdoíÍologico. cáP3ulâÍ ê
dignar Gxclusrv PARA ME EPP - LC 12306 - Aí {4,
inciso D

2 RS 743 30 R6 1.446,60

402.1
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N" 1 O6I2018-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTACREDENCIAL

Imperatriz (MA), _de

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N' I06/20I8.CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o no

com scde na rua . vem pela presente informar a Vs. Sas.
que o Sr. poÍador do RG n' e do CPF n'

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 decisôes, assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes, recorrer, desistir da inteqposição de recursos, acordar, formular lances verbais,
enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome. Identidade e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGAO PRESENCIAL N' 106/2018 - CPL

ANEXO III
(MINUTADAATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATADE R"E,GISTRO DE PREÇOS N" XX/2018

A coMISsÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete do
Prefeito, instituída pelo Decreto n" 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores,
com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro
Juçara, Imperatríz llIA, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Bruno Caldas Siqueira
Freire, brasileiro, portador da Códula de Identidade n" 42210795-6 e do CPF n' 620.197.243-
91, nomeado por meio da Portaria n" 5569, de 19 de Dezembro de 2018, publicada em
2011212018, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal no 27, de 04 dejulho de
2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS n" 106/2018 publicado no Diário Oficial do Estado do
Maranhão em XXXX, Processo Administrativo n' 31.01.404612018, RESOLVE registrar os
preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por
elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações, Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2068, Lei Federal n" 10.520, de l7 dejulho
de 2002, Decreto Municipal n" 02212007, Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015,
em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição eventual e futura de Material de Consumo e

permanente de ODONTOLOGIA, para atender as necessidades da SAÚDE BUCAL, CEO
E PLANTÃO ODONTOLÓGICO da Secretaria Municipal de Imperatriz, conlorme Anexo I
do Edital do Pregão Presencial n" 106/2018, que é parte integrante desta Ata. assim como a
proposta vencedora. independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

I\t{TERIAIS CONS( }IIvT]IS ODONTOT,OGICOS

Itcm Descriçáo Àpres.
ORGAOS

PARTICIPANTDS
ORGÀ0S NrT()

PARTICIPA\1'T]S
Abaixâdor de língua em madeira (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - Arr 48, inciso I)

pcr 100 und l0 50

l Abridor de boca auoclavavel adulto e Ílnfantil
PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí.í8. inciso I)

(LX( 1 USr\'
unidade 20 100

Adesivo fotopolimerizavel 69 contendo (solvenle a base de agus-
com paÍicula de cârga com 5nm. tampa flip top e rendimenlo de 280
resrauraçôes) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 121106 - AÍ 48.
inciso l)

150 1750

J
AfastadoÍ labial Minessota (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
121106 - An 48. inciso I)

rnrdâde l0 t50

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com e\
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5
Agulha gengival esteril curta (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - An 48, inciso l)

caixa I00
und

3i0 1750

(J
Àgulha gengival esteril longa (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - AÍt 48, inciso l)

caixa 100
und

150

-i alavanca infantil ( jogo com 3 peça) (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
Lc t23l06 - Aí 48, inciso I) unidade t5 r25

ii
Alavanca seldin (jogo adulto com 3 pcças) (EXCLUSIvA PARA ME
EPP - LC 123106 - Án 48, inciso l) unidade l]5

9
Alcaol absoluto 92,8% 1000 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Aí 48, inciso I) unrdâde 170 850

10
Alcool etilico 70% 1000 ml (EXCLIJSM PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ ,{8. inciso l) uDidâde 300 t500

1t
Alcool gel anti-septico parâ higienizar as mãos com valvul4 500m1
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I) unidade 150 750

tl Alginato (ipo 2). Com embalagem 410g (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) pacote 250 I250

13
Algodão hidrófilo náo estéril, 5009 (ExCLUSIvA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Aí 48, inciso I) pacote l0l_r 500

Curativo Alveolar l0g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso I) unidade 30 150

t5
Anestésico tópico gel l2g (EXCLUSI\A PÀRA ME EPP - LC
123106 - An 48. inciso l) unidade 300 I500

t6
Aplicador de hidróxido de calcio dycâl (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Aí 48. inciso I) unidadc 100

I7 Aplicador descaÍável microbush, tamanho l'ino (EXCLUSM PARA
ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso l) 100 unidades

1000 5000

i8
Arco yong infantil autoclavavel (plaslico) (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I) unidade ?0 t00

l9
Banda matriz de aço inox 0.05 x 5x 500mm (EXCLUSM PÀRA
ME EPP - LC 123/06-Aí48,incisol) unidade 100 500

20
Banda matriz de aço inox 0.05 x 7x 500mm (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) unidade 70 .l50

2t
Bandeja de inox média (22x12 ou 2lx13) (EXCLUSM PARA ME
EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I) 80 ,100

72
Bicarbonato de sodio 2009 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Art 48, inciso I) pacote 300 1500

2l
Broca ponra diamaítada l0ll (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48. inciso I) unldade ls0 750

21
Broca ponta diamantâdâ l0l2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Art 48- inciso l) unidade 150 7:0

25
Broca ponta diamântada l0l4 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48, inciso I) unidade 150 750

16
BÍoca ponta diamantada l0l5 (EXCLUSM PARÁ ME EPP - LC
123106 -Aí 48, inciso I) unrdade 750

2.1
Broca ponta diâmanrada l0ló (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Art 4E, inciso l) unidade 150

:8
Broca ponta diamantada 2200 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - AÍt 48. inciso I) unidade 50 250

Broca ponra diamantada 3080 (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC
123106 - AÍ 48. inciso I) unidâde 50 2s0

l0 Broca poÍta diamartada 3082 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 -An 48. inciso l) unidadc 250

3l
Broca ponta diamantada 3195 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I) unidade t00 500

32
Broca carbide esferica alta rolação n' l/4 unitáÍio (EXCLUSM
PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I) 50 250

3l
Broca carbide cirúÍgica 701 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48. inciso l) 7A i50

34
Broca carbide cirür8ica 702 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Art 48, inciso I)

unidade 70 ls0

35
BÍoca carbide ciúrgica 703 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Aí 48, inciso I) unidâde

750

'o I

150

20 I

30

I

I

unidade

unidade

unidade

50 250
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i6 Broca ponta diamantada Pêrâ 3168 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 100 i00

31
Broca de gates 28mm n" 0l (EXCLUSIVA PARÀ ME EPP - LC
121106 - An 48, inciso I) unidâdc l?0 600

38
Broca de gates 28mm n" 02 (ExCLUslvA PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48, inciso l) unidade I20 600

39
Broca de gates 28mm no 03 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍt 48, inciso I) unidade 100 500

40
Broca de gates 32mm n" 0l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Arr 48. inciso I) unidade t20 600

1l
Broca de gates 32mm n'02 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - AÍt 48, inciso I) unidade 120 6i:ro

42
Broca de gates 32mm n'03 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Art 48, inciso I) unidade 100 500

13
Broca de largo/peeso 28mm n'01 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Aí 48, inciso I)

unidade r00 i00

14
Broca de largo/peeso 28mm n'02 (EXCI-USM PARA ME EPP -
LC 123106 -Aí 48, inciso l)

t00 500

15
BÍoca de largo/peeso 28mm n'03 (EXCI,USM PARA ME EPP -
LC 123106 -Aí 48, inciso l)

150 750

BÍoca de largo/peeso 32mm Í'01 (EXCLUSM PARA ME EPP -
LC 123106 -Aí 48, inciso l) 100 500

11
Broca de laÍgolpeeso 32mm n" 02 (EXCI-USIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidade 100 500

]R
Broca de laígo/pôeso i2mm n'03 (EXCI-USM PARA ME EPP -
LC 123106 - Aí 48, inciso I) unidade 150 750

19
BÍoca ponla diamanlada I0t4h1 (EXCLUSIVA PARA Mt-t EPP - t-C
I2il06 - AÍ 48. inciso I) unidadc 100 500

50
Broca ponta diamantada I0l5hl (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48. inciso I) unidade r00 500

5i
BÍoca ponta diâmantada i0t6ht (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC
123/06 - AÍt 48, inciso I) unidadc '70 .150

i2
Broca ponta diamanrâda 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍt 48, inciso I) unidade :0 r50

53
Broca ponta diamantada 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48, inciso I) unidade i0 250

5,1
Broca ponra diamanrada 1190ff(EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48, inciso I) unldade ?0 3-<0

)) Broca ponta diamantada 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍ 48, inciso I) i0 250

56
Broca ponta diamantada 2083 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - l,C
123106 - Aí 4E. inciso I) 50 250

57
Broca ponta diâmantadâ 3l18tr (EXCLI-ISIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48. inciso I) unidadc 1Í) 350

58
BÍoca ponta diâmantada 3195í(EXCLUSM PARA ME EPP - LC
!23106 - AÍ 48, inciso I) unidâde 100 500

59
Broca ponla diamantada Pêra I149 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Aí 48, inciso l) unidade 100 500

60
Broca caóide Endo Z 23mm (EXCLIJSM PARA N,lE ÊPP - LC
123/06 -Aí 48, inciso I) unidade 50 250

6r
Broca esféÍica CaÍbide n'2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 50 250

Brocâ esférica CaÍbide n'3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - AÍt 48, inciso I) 50 250

63
Brocâ esférica Carbide n" 5 {EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/0ó -An 4E. inciso I) r00 500

61
Broca esférica Carbide n" 6 (EXCI-USIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -An 48. inciso I) _i0 250

65
Broca esférica Caóide n" 8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Art 48. inciso l) 50 250

66
Ilrocâ mariicul (tungstênio) l25l (EXCI.IISIVA PARA ME IPP -
I.C 123/06 - Aí 48. inciso l) -i0 250

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail : cplimperatriz@hotmail.com
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61
Broca zecrya 23mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/0ó - Aí
48, inciso l) unidade 100 -i00

6lJ
Broqueiro de metal 15 furos (EXCLUSIVA PARA ME EPP - t-C
123/06 - Aí 48, inciso l) unidade 30 ls0

(Í) Cabo de bisturi n'3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
An 48, inciso l) unidade 50 r50

70
Cabo de bisturi n'4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso I) unidade 50 t50

11
Cabo p/ espelho bucal (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
AÍ 48. inciso l) unidade t50 7s0

72
Estojo para esterilizaçâo 20 x l0 x 5 com lampa (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123106 - An 48, inciso l) unidâde .10 200

73
Cânula de sucção fÍeizer lgcm (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP - LC
123106 - Aí 48, inciso I) unidade 2A r00

11
Capsula de Amalgama de I poÍçâo IEXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - AÍ ,+8, inciso I)

pacote (50
caps)

30 150

75
Papel cârbono para articulação dupla face (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 -Aí,18. inciso l)

pacote 12

und
100 2000

16 Cera 7 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I) 2t) 100

11
Cera Utilidâde natuÍal (EXCLIJSIVÀ PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso I) caixâ 5 und 50 250

78
Cimento Cturgico PeÍiodonlal. pasta base 90g + catalisador 90g
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I21106 - Art 48. inciso I) kú 30 t50

79
Cimento Endodôntico, frasco pó 88 + tubo resina 99 (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) kil 80 100

Cimento Fo.rador de Hidroxido de Calcio. llg base + llg
calalisâdoÍ + bloco misturâ (EXCLUSIVA PARA Mll ÉPP - LC
123/06 - Aí ,18 inciso il

kir 1000

3l
Cimento Resinoso Al, A2, A3 ou Opaco peÍola (EXCLL,SIVA
PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) unidade 80 .10r1

8l
Clorexidina clorexoral 0,2% 200m1 (EXCLUSIVA PÀRA ME EPP -

LC 123/06 - An 48, inciso I) 600

Itl
Coletor de material perturocoíante 7 litros (EXCLUSIVÂ PARA ME
EPP - LC 123/06 -AÍ 48. inciso I) unidade r20 600

ilJ
Compasso de Willis Inox 1/100 mÍn locm (EXCLUSIVA P,{RA ME
EPP - LC 123106 -AÍ 48. inciso l) unidadc .1 t0

85

Compressa de gaze hidrófila 7.5 x 7,5 cm. náo estéri, - I00 %
algodâo, 5 dobras, 8 camadas, 9 fios (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso I)

pacoE 500
und

200 r000

ll6
CondensadoÍ de GulaPeícha 25mm íEXCLUSM PARA ME EPP -

I-C 123106 - Aí 48, inciso I)
Fmbalagem

.l unid
90 150

It7
Condicionâmenro ácido 37% seringas com lg (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06-AÍ,l8,incisol) pacole 3 unid "150 2250

33
Cone de gula percha principal (20) (EXCLUSI\ PARA ME EPP -
LC 123106 - Aí 48. inciso I)

caixa 120
und

50 250

89
Cone de guta percha principal (25) (EXCLUSMPARAME EPP-
LC 123/06 - Art 48. inciso D

caixâ 120
und

100 500

90
Cone de gula percha principal (30) (EXCLUSM PARA ME EPP -
LC 123/06 - An 48, inciso I)

caixa 120
und

150 750

9l
Cone de Bula percha principal (35) (EXCI-USIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 120

und
t50 750

92
Cone de guta percha principal (40) (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Art 48. inciso I)

câixa 120

und
150 750

9i
Cone de papel absorvente:15 c 50 (EXCLIjSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa I80
und

100 1500

9.1
Coltosol 20g (EXCLUSM P^RA ME EPP - l.C 121106 - 4t.18
inciso I) 150 750

Cuba Inox Redonda l60ml
123/06 - Aí 48. inciso I)

(ExcLUsrvA PARA ME EPP - LC 
I unidade l0 I50

g6 Cuba lnox Redonda 240m1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - Aí 48. inciso I) unidadc 20 I0(l

Cuba RIM INOX 26x 12cm (EXCLUSIVA P RA ME EPP - t.C
123/06 - Art 48. inciso I) unidede t0 )0

I

câi\à 18 und

Ír0 200

unidade r20

I

unrdadc
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9li
Cunha de madeira (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí
48, inciso I)

caixa 100

und
i0 2a0

Cureta ciruÍgica de haste cuía (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - AÍt 48, inciso l) unidâdc r0 50

100
Curetâ cirurgica de haste longa (EXCLLSIVA P^RA \18 EPP - LC
123/06 -AÍt 48, inciso I) unidadc 50 250

t0r
Cureta de Grace parâ mspagem 5/6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - AÍ 48. inciso I) unidadc l0 150

10,
Cureta de Crac€y I l/12 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -
Aí 48, inciso I) i0 150

t0l Cureta de GÍacey 7/8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
An 48, inciso I) unidadc i0 150

l0{ Curva de Spee SupeÍior de Aluminio (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Art 48, inciso I) Lrnidade I 20

105
Descolador de molt simples lScm (EXCLUSM PARA ME EPP -
LC 12310ó -AÍr 48, inciso I) unidade i0 250

106
Disco de Acabâmento com 28 peças + mâÍdril (EXCLUSM PARA
ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) kts l0 100

101
E.D.T.A. liquido 20ml (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -
Aí 48. inciso l) i0 150

108
Escova de robson bÍanca cônica (EXCLUSMPARAME EPP-LC
123106 - Art 48, inciso I) unidade r00 500

109
Escova dental Adulro e Infanril (COTA 25% EXCLUSM PARA
ME EPP - LC 123106 -Art 48, inciso III) unidadc 45.000 225000

1l(l Escova dental Aduho e lnfanlil unidade 255.000 1275000

1

Escova dôscaÍável (conjunto) paÍa assepsia, seca (sem pvpi), dupla
face de polietileno acoplada a uma esponja de poliuretano. esterizada
por raio gama- cobalto 60 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 -Art 48. inciso I)

unrdade r00 1000

lt2 Escova robson plana branca plana (EXCLUSM PARA ME EPP -
LC 123/06 -Aí 48. inciso I) unidadc t00 500

lll
Espalula de Lecron no 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
-AÍ 48, inciso l) unidadc l0 50

lt1 Espatula de manipulação n'24 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - AÍ 48, inciso l) unidade a0

115
Espatula de Í€sina n' 07 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- AÍt 48, inciso I) unidade 100 500

116
Espelho bucal No3 (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC 123/06 -AÍt
48, inciso I) u,ridade rs0 750

II?
Espelho bucal N"5 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí
48. inciso I) unidade 150 7i0

118
Eücaliptol 10ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí
48. inciso l) unidadc i0 150

ll9 Eugenol 20ml (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48-
inciso I) unidade 5 25

120
Sonda Exploradora N'5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
-An 48. inciso l) unidade 250 1250

l2l
Fio agülhado para sutura 3.0 de seda com agulha % ciÍculo coÍante
estéril. caixa com 24 envelopes (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I)

caixa com 2,1

envelopes
500 2500

t2)
Fio agulhado pârâ sulura 4.0 de nylon com agulhâ ,i sirculo cortante
estéril, caixa com 24 envelopes (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48. inciso I)

500 2500

123
Fio denral rolo 500m (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123106 -
AÍt 48, inciso I) t50 750

121
Fio reúa1or n"0l (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ
48. inciso I) unidadc t0 50

125

Fila Banda matriz de polieÍer p/ resina 10x120x0.5 ou 10x100x0.5
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/0ó - Art 48. inciso l)

emhalagem
com 50

unidades
60 300

Fita para autoclâve (papel crepado impresso com tinta sensível ao
calor e vâpor, cobeío com adesivo a base de boÍacha resistente à§

temperaturas parâ esterilizaçào por autoclave a vapor) l9ntm x 30m
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí ,18. inciso I)

unidadc l?0 850

I

unidadc

250
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t27
Fixador para raio x frâsco com 475m1 (EXCLUSM- PARA ME EPP
- LC 123106 - Art 48, inciso I) r70 850

I28
Flúor gel acidulado sabor morango, frasco com 200 ml aplicação
rópica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48. inciso I) unrdâde 500

129
Forceps infantil N" ló (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC i23l06 -

Art 48, inciso I) unidâde i0 150

130
FoÍceps infantil N" 0l (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 -
AÍ 48, inciso I) unidade l0 150

lI FoÍceps infânlil N' l8L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso I) .10 t50

ti2 FoÍceps infantilN'I8R (EXCLUSIVA PARA ME EPP- LC 123106

- Aí 48, inciso I) unidade l0 150

l-t3
FoÍceps infârtil N'68 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
Aí 48, inciso I) unidâd€ 150

ll.l Forceps infantil N' 69 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
AÍt 48, inciso I) unidade i0 150

Forceps adulto N" ló (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso I) unidade l0 I50

r36
Forceps adulto N" 18L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
AÍ 48, inciso l) unidade .t0 150

137
Forc?s âdulto N'68 (EXCLUSIVA PARA ME EPP- LC 123/06-
Art 48, inciso I) unidade :l(l 150

Forceps adulto N'69 (ExcLUSIvA PARA ME EPP - LC 123106-
AÍ 48, inciso I) unidadc 3i) 150

139
FoÍc€ps adulro N" 0l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
AÍ 48, iíciso I) unidadc 3t) 150

l -10
Forceps adulto N" 150 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -
Aí 48, inciso I) unidâdc -10 150

Forceps adu,ro N' 15t (ExCLUStvA PARA ME EPP-LC 123106 -
Aí 48, inciso I) l0 150

l1: Forceps adulto N" 17 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 121106 -
Aí 48, inciso I) i0 140

t13
Forceps adulto N'65 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 12l/06 -
Art 48, inciso l) unidade 30 r50

1.11
Germikil desinfetante llilro (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -Aí 48, üciso l) unidade 80 100

t15
Cesso Comum tipo 2 . pacote de I kg (EXCLUSIVA PARA ME EPP
- LC I23106 -AÍ 48. inciso I) pacote 200 t000

146
Gesso pedÍa especial, pacote de Ikg (EXCLUSM PARA l\4E EPP -
LC 123106 - AÍ 48, inciso l) pacote l:0 750

Gesso pedra tipo 3 I kg (EXCI,USIVA PARA ME EPP - LC I 23106 -
Art 48. inciso l) t50 750

118
Gluconato de clorexidinâ 0.12olo 250m1 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - 4148, inciso l) frâsco 80 100

I49
Grampos para isolamento l2A (EXCLL-ISIV PARA ME hPP - l,C
123/06 - AÍ 48. inciso I) l0 150

i50
Grampos pam isolamento l3A (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 -Aí 48, inciso l) unidade .10 r50

l5l

t52
Crarnpos parâ isolamento n205 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Arr 48, inciso l) unidâdc lÍ) 50

l5i Cranrpos para isolamento n206 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Aí 48, inciso l) unidade l0 t50

t51
GÍampos paÍa isolamento n"2t0 (EXCLUSM PÀRA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I) unidade l0 150

I55
Crampos para isolamento n"211 (EXCLUSIVA PARA ME ÊPP - LC
123/06 - Aí 48- inciso I) l0 150

156
Grampos para isolamenlo n?12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Aí 48, inciso l) 20 r00

N
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unidade

2500

uridade

30

135

r38

,1, 
I

unidade 
I

unidade

t17 pasote

unidade

Grampos para isolamenlo n"203 TFXCLUSIVA PARA VF LPP - LC | ]

t2l/06-Aí48. incrsol) | unroaoe 
I

l0

T

I

| ,n,o,o"

unidade
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Hastes flexíveis (colonetes), tamanho grande, hastes flexiveis.
plásticas inquebÍáveis com ponta de algodáo que não solla fiapo
{EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I)

caixa com 75

und
lt0

153
Hidroxico de Calcio PA. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106

- Aí 48, inciso l)
unidade i{) 150

159

Ionomero de vidÍo restaurador - Embâlagem com l0g de pó + 8g de
liquido + I dosador de pó + I bloco de espalulaçào. (EXCLUSIVA
PARAME EPP - LC 123/06 -AÍ 48, inciso I)

li( 500 2500

160 kir 25 lt5

t6l l0 100

162
Lâmina de bisturi aço carbono n" l5 (EXCLUSIVA PARA ME ÊPP -
LC 123/06 - Aí 48, inciso I)

caixa 100

und
l0 150

unidade t0 :0

Lençol de Borracha 15xl5cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I) caixa 26 uDd 80 ,100

165
Lima flexo file 1' serie 2lmm 15-40 (EXCLUSM PARA ME EPP
-LC 123/06 -Art 48, inciso l) cai\a 6 und 200 t000

166
Lima flexo file l' serie 25mm | 5/40 (EXCLUSIvA PARA ME EPP -
LC 123106 -Art 48. inciso l) cai\a 6 und 200 1000

167
Lima €special n'06 2lmm (EXCLUSIVA PAR/\ ME EPP - LC
123/06 - Aí 48, inciso I) càixa 6 und :10 150

168
Lima especial no 06 25mm (EXCLUSM PARA Mh EPP - LC
123/06 - Art 48, inciso I) caixa 6 und 60 i00

Lima €special n" 08 2lmm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - AÍ 48, inciso I) caixa ó und 100 500

t70
Lima especial n" 08 25mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Art 48, inciso I) caixa 6 und r00 500

171
Lima especial n' l0 2lmm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I) caixa 6 und t00 500

172
Lima especial n' l0 25mm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -AÍt.18, inciso I)

cai\a 6 und 100 500

l7i Lima hedstÍoen to serie 21mm I5-40 (EXCLUSIVA PARA ME EPP
- LC 123106 - A.t 48 inciso I) caixa 6 und t0 r00

t'71
Lima hedstroen 2'serie 2lmm 45-80 (EXCLUSIVA PARA ME EPP
- LC 123/06 -Art 48, inciso l) caixa 6 und l0 100

175
[,ima kerr lo seúe 21mú 1540 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I) caixa 6 und r00 500

116
Lima ken 2o serie 2lmm 45-80 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - Aí 48, inciso I) caixa 6 und 100 500

t77
Lima keÍÍ l' serie 25mm 1540 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -Aí 48, inciso I) crixa 6 und t00 500

l7,l
Lima kerÍ 2'serie 25mm 45-80 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I) cai\a 6 und 100 500

179
Liquido da resina acÍilica auto polimeriável l20nrl (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48. inciso I) 50 2i0

180

Lixa de acabâmento e polimento denüíÍio de poliéster com cenro
neutÍo tendo de um lado a lixa com granulaçâo media na cor cinza e
do outro granulaçâo fina na cor branca tendo dimensões 4mm x
l70mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48. inciso
t)

caixa 150

und
t00 500

l8l Luva de Procedimento TAM. c (ExCLUStvA PARA ME Epp - LC
123106 - An 48, inciso I)

caixa 100

und
100 500

lEl LUVA d€ PÍOCEdiMENIO TAM, M, (EXCLUSIVA PARA ME EPP.
LC 123106 -An 48, inciso I)

caixa 100

und
700 i500

l8-l Luva de Procedimento TAM. P (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I)

caixa 100

und
1350 6750

181
LUVA dC PTOCCdiMENIO TAM, PP (EXCLUSIVA PARA ME EPP.
I.C 123/06 -An,t8 inciso I )

caixa 100

und
700 t500
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Jogo de alavanca apical com I peÇa! TIXCLUSIVA PARA ME EPP 
I

- I C 123/06 - Aí148. 
'nciso 

l) |

Lámrna de brsturi aço caÍbono n" l2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP- | caixa t00 |

LC I 23/06 - Aí 48. rnciso I l I und I

l6l Lamparina a alcool aluminio TEYCTUSIVA PARA ME tPP - LC 
I

123/06 -Art48. inciso Ir I I

,uo 
I I

I

I

I

I
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Má6cara descartável com elástico anti-alérgica contendo 3 camadas,

camada extema 100% polipÍopileno,2oglm2, cafiada intemâ em
polipropileno e polietileno. 309/m2. câmada intermediifuia com filtro
100% polipropileno, possui clipe nasal de fácil adaplação ao
contomo do rosto (ExcLUslvA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48. inciso I)

caixa 50 und ll00 5500

It6

Material íestauÍador intermediário kit contendo I embalagem com
38g de pó (oxido de zinco e polimetacrilato de metila) e outra
embalag€m contendo 15 ml de líquido (99.570 eugenol e 0.5olo de

ácido acético), para íestâuraçâo tempoÍária de longa espeÍa (até 02
(dois) anos) kit pó e liquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I)

kil 100 1500

187
MeÍcúíio paÍa zúnalgama fraco com 30 gamâs (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 4E. inciso I)

fiâsco 20 t00

t88

Ôculos de pÍoteção de cor trarsparente (incolor), confeccionados
com armação em nylon.lentes inleÍiças de policarbonato com anti-
risco, com proteção lateral e ajusle de comprimento nas hâstes-
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 . Aí 48, inciso I)

unidade ti0 750

139

Óleo lubÍiÍicaÍrte para lubrificação intema de turbinas. microÍnolores
€ instnrmentos, antes de cada ciclo de esteÍilização, para aha e baixa
íotação fiasco com 2o0ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Art 48, inciso l)

Irasco 200 1000

I90 OtospoÍin loml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aít 48,
inciso I)

liasco t'70 850

t9l
Oxido de Zinco 50g (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso I) unidâde 20 r00

Papel toalha com 2 dobras nâ coÍ branca (EXCLUSM PARA ME
EPP - LC 123106 -Art 48, inciso I)

pacore l00L)

tulhas
i00 2-i00

t93 Paramonoclorofenol canforado 20ml íEXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 -Art48, inciso l)

liÀsco l0t) i00

19.+
Pasta para polimento de resinas fotopolimerizável seringa com 49.
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48, inciso l) unrdade l0 i0

lg5
Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor hoíelà, bisnaga com 909
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC I23106 - An,+8, inciso I) r500

Pasta zinco<nolica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí
48. inciso l)

l0

197
Películas periapical para rx adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 -Art 48, inciso I)

caixa 100

und
174 850

198
Peliculas periapical para rr infantil (EXCI-USIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - AÍt 48. inciso l) 100 und

r30 650

rq9
Pinça clÍnica paÍa algodão I7 cm (EXCLUSIVA PAR^ ME EPP -
LC 123106 - Art 48, inciso I) unrdâde t50 750

100
Pinçâ Adson com serrilha l2cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
l21106 - Art 48, inciso l) unidâde l0 50

201
Pinça MilleÍ p/ carbono (EXCLUSM PARA ME EPP-LC 123/06
- Art 48. inciso I)

unidadc 20 r00

202

Pinos intra radiculâres metálicos Íosqueado pam apoio de
restaurações e coroas pÍotéticas, pino de n' 0l de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I)

cai\a 5 und 100 500

201

Pinos intÍa radiculaÍes metálicos rosqueado para apoio de
restauÍaçôes e coíoas protélicas, pino de n" 02 de 6,5 mm
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)

cai\e 5 und t00 500

)t)4
Placa de vidro lomm pam manipulação de medica-menlo.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -An 48. inciso I) 80 100

205
Ponta de inigaçâo(amarela) 2lmm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Aí 48, inciso I) unidade ri0

)06
Ponta de irrigação(azul) 25mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
| 23106 - Aí 48. inciso I) unidade 150 ?i0

)t)7
Pona agulha de l5cm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 121106 -
AÍt 48, inciso I) unidade l0

:08
Poíâ agulha de l8cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
AÍt 48, inciso I) unidade 50 250

209
PoíâAgulha Mayo Hegar de l4cm. (EXCLUSIVA PARA ME EPp -
LC 12310ó - Art 48, inciso I) unidade l0 100

2r0
Poía almagamâ plastico auloclâvavel (EXCLUSM PARA ME EPP
- LC 123/06 - Art 48, inciso l) unidade l0 :0

\r
TJ

kit I 50 I

750

I
r92

I

I

I

I unidade 300

r96

I unrdade

150
I
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zlt Posicionador de raio x Adullo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 -AÍ 48. inciso l)

caixa 6 und 2t) 100

lll PosicionadoÍ de râio x Infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I)

caixa 6 und l0 i0

2ll Pote dappen. Capacidade de ate 3ml, âutoclavavel. (EXCLUSIVA
PARAME EPP - LC 123106 -Art 48, inciso I) unrdaLle 500

211 Regua Fox plastico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí
48. inciso I)

unidadc 30

215
Resina acrilica pó frasco com 2209 (EXCLUSIVA PARÀ ME EPP -
LC 123106 - Aí 48, inciso I) unrdadc l5 125

216

Resinâ composta fotopolimeÍizável âl para restauÍações anteriores e
posteriores,com zircônia,/silica como carga rnorgânica contém bis-
gm4 udma e bis.€ma. â matriz orgânica apÍesenta propriedades
fisicas difereociad4 fomece reduzida contração de polimôrizaçâo.
menor tempo de polimerização. apresenta na forma de seringas com
4 gramas. (EXCLUSÍVA PARA ME EPP - I-C 123106 - An 48.
inciso I)

250

217

Resina composta fotopolimerizável â2 para reslaurações anteriores e

posteriorcs,com zircônia/silica como carga inorgânica contém bis-
gmq udma e bis-ema. a malriz orgânica âpresenta propíiedades
ÍisicÂs diferenciadar fomece Íeduzida conúação de polimerização,
menor tempo de polimerizaçâo. apresenta na forma de seringas com
4 gíamas. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - An 48,
inciso Ii

unidade 100 500

2t3

Resina aomposta fotopolimeriável a3 pam restauraçôes anteÍiores e
posteriores,com zircônia/silica como carga inorgânica contém bis-
gma, udmâ e bis+ma. a matriz oÍgânica apresônta propriedades
fisicas diferenciad4 fomece Íeduzida contraçâo de polimerizaçâo,
menor lempo de olimerização. âpresenla na forma de seringas com Ll

erarnas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍr 48. inciso
I)

unidadc t00 500

219

Resina composta fotopolimerizável bl pam restauraçôes anteriores e
posteriorcs,com zircônia/silica como caÍga inorgânica e representa
60o/o em volume (sem silano)com taÍnanho médio de parliculas na
faixa enlre 0,19 a 3,3 microns conlém bis-gma udma e bis-ema. a
matriz orgânica apresenla propriedades fisicas diíerenciada. fomece
reduzida contmçâo de polimôrização, menor tempo de polimerização.
apresentâ na foÍÍa de seringas com :l grâmas. com prazo de validade
de 3 anos. (EXCLUSM PARÀ ME EPP - LC t23l06 - AÍ 48.
inciso l)

unidadc 50 100

Resina composta fotopolimôrizável b2 para restauraçôes ant€riores e
posteriores,com zircôniâ/silica como carga inorgánica contém bis-
gma, udma e bis.€ma. a matriz orgânica apresenta propÍiedades
fisicas diferenciada- fomece reduzida conlÍação de polimerizâçào,
menor tempo de polimerizaçâo. apresenta na forma de seringas com
4 gÍamas. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48,
inciso I)

50 100

221

Resina composta fotopolimerizável b3 para restauraçÕes nteíiores e
posleriores,com zircônia/silica como caÍga inorgánica contém bis-
gm4 udma e bis-ema a makiz orgânica apresenta propriedades
fisicas diferenciada. fomece reduzida contração de polimerizaçâo,
menor tempo de polimerizaçiio. apresenta na forma de seringas com
4 gÍamas. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Arr 48. inciso
I

unidade 100 500

Resina composta fotopolimerizável ud para restaurações anteriores e
posteÍiores,com zircôÍia/sílica como carga inorgánicâ contém bis-
glna, udma e bis-€mâ. a matriz orgânica apresenta propriedades
fisicÀs diferenciâdÀ í'omece reduzidâ contraçâo de polimerizaçâo.
menor tempo de olimerizaçâo_ apresenla na forma de seringas com 4
gramas. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC t23106 - Arr 48. inciso

unidadc 200

221

Resin â Íluidà flow com 72o/o de carga em peso e Íluorescênciâ
seringa contendo 2gr de Íesina e 05 ponlôiras para aplicâção na cor
a2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Arr 48. incisot) unidâd. ti0 750

I

I

,rr] unidadc

,10

50

I

unidade 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1,,,1l"l
I

I

I

I

100
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Resina micÍohibrida para restaurações de dentes anteriores e

posteriores bis- gma, bis - ema tegdma, udma e vidro de bário_

aluminio silicato silaíizado. com fluorescência e opalescência
natural, seringa eBonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de

4gr coÍ eâl (EXCLUSM PARÁ ME EPP - LC 123/06 - Aí 48.
inciso I)

unidâde l0 100

225

Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e

posteriores , de bis- gma, bis - ema. tegdma, udma e vidro dô bário-
aluminio silicato silanizado com fluorescência e opalescência natural.
seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seÍingâ de 49Í cor
er2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106-An48,incisol)

unidade 10 200

226

Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e

posterioÍes com bis- gma, bis - ema tegdma. udma e vidro de bário-
aluminio silicato silÜlizado.com fl uorescênciâ e opalescência natural.
seÍinga eBonômica com lampa fixada ao corpo. seringâ de 4gr coÍ
eâf, (EXCLUSIVA PARAME EPP - LC 123106-ÀÍ48.incisol)

unidade 50 250

227
Resina lab opaco com uÍna seringa de 4g (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Aí,18, inciso I)

unidade t0 150

228
Revelador 475m1 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí
48, inciso l) unidâde r70 840

129
Roletes dentais de algodão (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 -Aí 48. inciso l)

pâcole I00
und

50t) 2500

230 unidade 200 1000

231
Seringa carpule para anestesia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - La'
123/06 -ÂÍ 48. inciso 1)

unidadc 150 750

232
Seringa descarlável de loml (com agulha 25 x 0,7) (ExCl-USIvA
PARA N'ÍE EPP - LC l21106 - 4n,18. inciso ll

caixa 100

und
500 2500

233
Seringa descaÍtávet d€ sml (com agulha 25 x 0.7) (EXCLUSIVA
PARAME EPP- LC 123106 -AÍ,18. inciso I)

caixa 100

und
300 1500

231

Silicone de condensaçâo (polisiloxanos de altâ performance,
estabilidade quimica e maior poder de Iigações cru?ada§; compativel
com luvas de látex) em tubo pListico contendo em seu inteÍior 50g
catâlisadoÍ em tubo plástico contendo em seu interior 50g valor
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -Aí 48, inciso I)

kil 25

235
Sobre Luva descaÍavel estéÍil (EXCLUSIVA PÀRA ME EPP - LC
123/06 - An 48, inciso I)

50 250

236
Solução de milton lL (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 -
Aí 48, inciso I) frasco I lilro 7-i0

Sonda exploÍadora n'l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
AÍ 48, inciso I) unidade 20 t00

I8 bolsa I ll1ro .r00 2000

219
SugadoÍes descâÍáveis com pontas coloridas. atóxico, aromatizado
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48. inciso I) 5 000

241)
Tesourâ ciÍurgica iris curva l2cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 -Art 48. inciso l) unidade 140 700

211
Tesoura cirurgica curva finrfina l5cm (EXCI.USIVA PARA ME
EPP - LC 123106 -Art 48, inciso I) unidade i0 350

212
Tesoum cirurgica reÍa Íinalfina l5cÍn (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 70 i50

243
Teste de Vitalidade Endo Ice spÍay 200m1 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/0ó -Art 48. inciso l) unidade JO t50

24.1
Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSM PARA N,íE EPP - LC
123106 -AÍ 48, inciso l) 100 500

245
Tira de Lixa de AÇo 6mm. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Aí 48, inciso l) 500

246
Touca descaÍável sanfonada com elástico. confeccionada em tnt
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC i23106 - An 48. inciso I) pcl 100 und 3000

Vaselina sólida pomada 909 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - AÍ 48. inciso l) unidâii.

\

pcr {0 und 
I

I 000

ó00

I

I

I

100

Setanle paÍa fissurÀs. embalagem com 2 gÍ. rfXCLt'SIVA PARA 
I

\4f FPP- LC 123/06 -AÍ 48. rnciso l, 
I

I

pct 100 ufld
I i

I50

237
I

Soro fisiologico 0.9qo. IL TEXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 
I

123/06 - Aíl 4E. rnciso l) 
| I

caixa l2 und

cai\a 12 und

l5
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A úq
CP

218
Lidocaina2Vo l:100.000 com vasoconstritor (lidocaina + epinefrina)
50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC 123/06 -AÍ
48, inciso I)

R00 ,1000

219
Lidocaina 27o sem vasoconsúitor 50 tubetes c/ 1.8 ml (EXCLtJSM
PARA ME EPP - LC I23106 - An.{8, inciso I) caixa 50 und l0 r00

250
Kit de brocas dramântadas Inla)-Onlay con 9 pontâs (EXCLUSM
PARA ME EPP - LC 123/06 - Art,18, inciso I) Kll IO 50

251
Mepivacaina 2oZ com vasoconstritor 50 tubetes c/ 1.8 ml
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 -Art 48, inciso l) caixa 50 und 300 l5t)0

252 cai\a 60 und i0Lr 2500

253
Iodofórmio (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Àrt 48,
inciso I) 150 750

}I.{I'ERITIS PERIT\E\TES OI)O\TOI-OCI( OS

lTI.t\ I .\PRESI'
íiRcÃos

P RTICIPA)iTI1S
óRCÃos NÂo

PA RI'I C I PANT Í; S

lil Auloclave Digital de Ínesa, horizontal 220v,21 litros (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48. inciso I)

unidade r0 50

25 -5

Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em PoliesliÍeno de Alto Impacto
(GCl2, GC14, GCl6 E GC20): Diftensões aproximadas:
45.5X3t,5x83cm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AtÍ
4E, inciso I)

unidadc I] 60

256

APARELHO DE RAIO X,conl contÍole digital ergonômico com
cabo removivel,2l inlervalos de tempo de exposiçào padronizados.
Escala de angulâção do cabeçote. sislema de aíiculação do
cabeçote,proleçâo térmica do cabeçote. Cabeçote com climara de
compensaçào, ponto focal, caixa de coÍnando. Coluna, braços e base.

Base pendular super estável.e câbo de alimentação removível.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I)

unidadc It) 50

257

Aparelho para aferir pressào aíerial adulto com manômetro de alta
precisào e blindagem prolôtorâ contÍa choques desregulagen com
braçadeira de nvlon em tec-antialérgico resistente com fecho em
velcro (EXCLUSI VA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48. inciso l)

l0 50

2i8 Apârelho paÍa medir glicemiâ (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso l) unidade l0

259
Aparelho de profila\ia com jato de bicarbonato e ultrassom iel sonic
(EXCLUSIVA PARAME EPP - LC 123/06 -Aí 48. inciso I)

unidade IJ

260
Bomba a vacuo para 2 consuhórios bivolt (EXCLUSM PARA ME
EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I) unidadc 1 3S

261

Cadeira Odontologica completa,Braço articulável de apoio para
pacienle. rebativel em 90';com estrurura intema de melal;* Caixa de ligação integrada.Pedal acoplado com 13 funçôes: 4
posições de trabalho, volta a zero e posiçâo cuspir,Sistema
eleúônico: lntegrado e de baixa vohagem: 24 volts.
t Tensâo de alimenlaçãot 127 ou 220V- 50/60H2.
* Pedal de Comandos lntegrado: Posição cuspir e retomo à ultima
posiçào.

- Acionâmcnto e ajuste da intensidade da Iuz do reflelor
- Volta à zero automáLtica.
- Subida e descida do assento e do encosto. (COTA 25%
EXCLUSIVA PARA ME EPP. LC I23106. Aí 48. inciso III)

.1 l0

Cadeira Odonlologica complela,Braço aíiculável de apoio paÍa
paciente, rebativelem 90o: com estrutura intema de metâll* Caixa de ligaçâo integrâda,Pedal âcoplado com 13 funções: ,í
posições de trabalho, volta a zero e posição cuspilsistema
eletrônico: lntegmdo e de baixa voltagem: 24 volts.
* Tensilo de alimentaçâo: 127 ou 220V- 50/60H2.
* Pôdal de Comandos Integrado: Posiçâo cuspir e Íetomo à ultima
posiçã0.
-Acionamento e ajuste da intensidade da Iuz do refletoÍ
- Volta à zero aútomática.
- Subida e descida do assento e do encosto.

unidadc l1 t:

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

unrdade 
I

I

I

I

I

l-'**

l-l
I

{r

caira SO una 
I

I

fvrdenciador de placa. pasrilhas (EXCI USIVA PARA Mt tPP - t C 
I

121106 - Aí 48. inciso Ir 
I I

5l-)

I

\U
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r-D

26i ContÍa ângulo Xl com redução (EXCLUSIVA PAR^ ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I)

25 125

26.r
Caneta de alta rotação push Button (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 - AÍt 48, inciso I)

50 250

265
Colete de proteÇão para raio x (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Art 48, inciso I)

unidade t0 50

266

COMPRESSOR PARA UM CONSULTORIO.TaiqUe: 25 litros -
Voltagem: 220vl60H2 - Monofásico - Potenciar I HP - vazâoi 0 bar
135 l/m 4.75 pcm - Pressâo máxima: 8 bârl120 psi - Nivel de Íuído:
69 (dB(A)/lm) - Rotações: 1680 Ípm - Dimsnsôes (CxLxH):
S/Embalagemr 38x38x56,5cm - Dimensões (CxLxH): C/Embalageín:
52x49x76cm - Peso BÍuto: 39 Kg - Tanque com pi ura eletrostática
intema e extem& Íabricado conforme NR 13 - Protelor térmico no
motor elétrico - RegulâdoÍ de pressâo com manôrnetro - Dreno
manual - PÍessostato com chave liga/desliga. (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123106 - AÍ 48, inciso I)

unidade l0 50

267

COMPRESSOR PARA CINCO CONSULTORIOS.TanqUe: 50 liúos
Voltagemr 220Vl60H2 - Monofii6ico Potcncia: 4 HP Vazâo: 0 bar 560
l/m 19,71 pcm Pressão máxima:.8 bar/120 psi Nível de ruido: 74
(dB(A)/lm) Tanque com pinlura eletrostática intema e extema,
fabricado conforme NR 13 Protetoí lérmico no molor elétrico
Regulador de pÍessão com manômetÍo Dreno manual Pressostato
com chave liga/desliga Dimensões (CxLxA): S/ Embalagem:
76x53x65cm Dimensôes (CxLxA): C/ Embalagem: 84x70x95cm
Peso Bruto: 80,5 Kg (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
An 48, inciso I)

2 t0

268
Destilador de água 4 litros , 220V (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 -Aí 48, inciso l)

unidadô -10

26q
Estojo materiâl de inox para esterelização medio 28 x 14 CM
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso l)

unidadc 2 IO

210
Estojo mateÍial de inox paÍa esteÍelização pequeno l8 X 8
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. incho l)

unidadc ) l0

271
Fotopolimerizador. led, sem fio. pontera fibra otica ou acrilico e
protetor ocular.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48.
inciso l)

unidâdc 21 D5

MicÍomotoÍ de baixa rotaçâo lXl(EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 2l t05

213

Mocho Odonlológico. com regulagem da inclinaçào e da altura do
encosto por alavanca indôpendente. sistema a giis parâ regulagem de
altum do assento. Base girarória com cinco rodízios. Proteçâo do
encosto rcforçada. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 121106 - An
48, inciso I)

unidadc 130

Negâtoscopio slim endodontico (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 - Art 48, inciso I) unidade l0 50

275
Ponta pÍa Ultrasson gl (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 -
Aí 4E, inciso l) unidade 60 i00

276
Ponta pÍa Ulhasson g2 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC | 23106 -
AÍt 48, inciso I) unidade 60 100

2.11
Ponra pra Ultrâsson g4 (EXCLUSiVÃPARÁ ME Epp - LC 18r'06 -
,4í 48, inciso I) unidade 60 300

Tambor de inox l4xl2 (EXCLUSM PARA ME EPp - LC 123/06 -
AÍ 48. inciso I) unidade t0

219
Sâbon€te;Íaldispen§er de parede com reservâtório intemo para álcool
gel ou sabonete liquido (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC l13/06
- 

^n 
48, inciso l)

unidade 50 250

280 Amalgamador Odontologico. capsular e digital.(EXCLUSIVA pÀRA
ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidade 2 Iú

22. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condiçôes
ofertadas na proposta

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, tmperatrizlMA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmaii.com

xxxxxxx

Descrição do Objeto tl n idad€ Quânt.
Preço Unitário

Registrado (R§)
-fotâl (RS)

[\.
'§l

l

unidade

unidadc
I

unidade

I

l5o I

I

lztzl

I

27r 
I

I

tt". I
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2.3. Dados dos fornecedores classifrcados

C\PJ,/}tI.'D': Râzão Sociâl:

EndereÇo CEI':

Tclefone: (99) l"a)(

Endcreço Elctrônico Representante

RG n" Orgão Expedidor/UF CPI n'

2.4. Orgão Pârticipante

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

2.5. Do quantitativo por órgão participante

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

'ltr
'.;r.8ria

h\l "

4ú1

\r $'r,rRr{ts ( o\st \tIvEIS oDo\ t(ilo(;t( os

Descrição Apres. SE]\IT,S

I Abaixâdor d€ lingua em madeiÍa (EXCLUSIVAPARA ME EPP - LC 123/06 -Art 48, inciso l) pct 100 und 10

2
Abridor de boca autoclavavel adulto e finfântil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC i23l06 -
Aí 48, inciso I)

unidadc )0

Adesivo fotopolimerizavel 68 sontendo (solvente a base de agua. com particula de carga com
5nm, tampa flip top e rendimenlo de 280 restaurações) (EXCt,USlvA PARA ME EPP - LC
123/06 -Art 4E, inciso I)

350

.1 Alàtador labial Minessota (EXCLL stvA PARA ME tiPP - LC l2l/06 - 

^rr 
,18. inciso I) unidadc

Agulha gengival esreril cuna (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC l21106 - Aí 48, inciso I)

Agulha gengival esteÍil longa (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/0ó - Aí 48, inciso I) caixa 100 und 30

1
âlavanca infantil ( jogo com 3 peça) (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I) ünidadc 25

3
Alavanca seldin ( jogo adulto com 3 peças) (EXCLUS M PARA ME EPP - LC 123/06 - Arr
48, inciso I) unidade l5

9 Alcool absoluto 92.8% 1000 ml (EXCLUSIVA PARA M E EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidade t70

10 Alcool etilico 70% 1000 ml (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I) unidade 100

lI Alcool gel anti-septico paÍa higienizar as mâos com vatvula, 500m1 (EXCLUSM PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art,l8, inciso I) r50

t2 Alginato (tipo 2). Coín embalagem 4t0g (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC t23to6 - AtÍ 48
inciso I) pacote 250

Algodão hidÍófilo não esréÍil, 5009 (EXCLUSM PARA ME Epp - LC |2jl06 - AÍ 48, inciso
I) pacole t00

t4 CuÍativo Alveolar l0g (EXCLUSM PARA ME Epp - LC 123106 - Aí,18. inciso I) unidade t0

l5 An€stésico tópico gel l2g (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123106 - Arr 48, inciso I) unidade

i6 Aplicador de hidróxido de calcio dycal (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - AÍ 48.
inciso I) unidade 60

17
Aplicador descaíável microbush. tamanho fino (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso l) 100 unidades

1000

til autoclavavel (plastico) (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC t 23106 - Àrt 48.Arco )ong infan
inciso I) unidadc ?0

I

I

I

cai\a 100 und | 350 
I

unidade

30 
I

I

I

l.l

300

18 |

\
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\
\

l9 Banda matriz de aço inox O,O5 x 5x 500mm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC l21106 - Aí
.18. inciso I)

unidade l0t)

20
Banda matriz de aço inox 0.05 x 7x 500mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48. inciso I)

unidade 10

2l Bandeja de inox média (22x12 ou 23x13) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48.

incrso I)
unidtdc 8t)

22 Bicarbonalo de sodio 200g (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48. inciso l) 300

ll Broca ponta diamanlada l0l I (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I) unidade 150

Broca ponta diamântada l0l2 (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC 123/06 - Árt 48. inciso I) unidâde

25 Broca ponta diamanlada l0l4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48. inciso I) uDidâde 150

26 Broca ponta diâmantada l0l5 (EXCLUSM PARA l\48 EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidâde 150

27 Broca ponra diamantadâ l0l6 (ExcLUslvA PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48, inc'so I) unidade

28 Broca pontâ diamantada2200 (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC I23106-Art48.incisol) unidade 50

29 Broca ponra dianantada 3080 (ExCLUSlvÀ PARA ME EPP - LC 123/06 -Ad 48. inciso l) unidade 50

30 Broca ponta diamantadâ 3082 (ExCLUSIvA PARA ME EPP - LC 123/06 -Art 48, inciso l) unidade 50

3l Broca ponta diamanrâda 3195 (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC 123/06 -AÍ 48, incho l) unidad€ r00

3l Broca caÍbide esferica alta rotação n' l/4 unilário (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
ÀÍ 48. inciso I)

unidade 50

l:l Broca carbide cirurgica 701 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I) unidade 70

3l Broca caÍbide ciniBica 702 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - AÍ 48, inciso l) unidade 1í)

Broca carbide cinirgica 703 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -AÍ 48, inciso I) unidade 50

l6 Brocâ ponta diamantada Pêra 3168 (EXCLLJSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
I) unidade 100

37 Broca de gates 28mm n" 0l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l) unidadc t20

i8 Broca de gates 28mm n" 02 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí ,18, inciso I) unidade 120

39 Brocâ de gates 28mm n'03 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 12310ó - Aí 48. inciso I) unidâde 100

.10 Broca de gates f2mm no 0l (EXCI-USIV^ PÀltA ME EPP - l-C I23106 - Arl ,18. inciso I) unidrdc r20

tl Broca de gates 32mm n'02 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I)

12 Broca de gâtes 32mm n" 03 (EXCLUSIVA PÀRA I\,ÍE EPP - LC l21106 - An {8. inciso I) unidadc 100

.13 Broca de largo/peeso 28mm no 0l (EXCI-USIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso
I)

unidadc 100

11
Broca de largo/peeso 28mm n' 02 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48, incrso
r) unidade r00

BÍoca de largo/pe€so 28mm no 03 (EXCI-USIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -AÍt 48, inc'so
I) unidadc 150

.r6 Broca de lsrgo/peeso 32mm no 0l (EXCLUSM PARA MÉl EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso
I)

11
Broca d€ lügo/peeso 32mm n'02 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso
I) Lrnidadc 100

Broca de largo/peeso 32mm n" 03 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48, inciso
I) unidade 150

,19 BÍoca ponra diamanrada 10l4hl (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidade 100

unidade r00

24

I

r2o 
I

unidade | 100 
I

I

I I

un,dade 
i

,18

I

150

t50

I

I
35

,15

50 | Broca ponta diamantadâ l0l5hl (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 -Arr48, inciso l)

I

I
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5l Bíoca ponta diamantada l0l6hl (EXCLUSIvAPARAMEEPP-LC)23/06-AÍ48,incisol) unidade 70

_il Broca ponla diamantada 1033 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I) unidade 50

,<l Broca ponta diamantada 1034 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Art 48, inciso l) unidade 50

5l Broca ponta diamantada I190tr (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC l21106 - AÍ 48. inciso l) unidade '74

55 Broca ponta diamaítada 2082 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Art 48, inciso I) unidâde 50

56 Broca ponta diamantadâ 2083 (EXCLUSIVA PARA M E EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l) unidade 50

Broca ponta diamaírada 3l 18ff (Exct-USIvA PARA ME EPP - LC t23l06 - AÍ 48, inciso l) unidadc

i8 Broca ponta diamantada 3195f(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidade 100

59
Broca ponta diamantada PêÍa I 149 (EXCLUSIVA PARÁ ME EPP - LC 123106 - ÀÍ 48, incso
I)

unidade i00

60 Broca cârbide Endo Z 23mm (EXCLUSIVA PARÀ ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 50

6l Broca esférica Carbide n' 2 (EXCLUS M PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48. inciso l) unidâde 50

62 Brocâ eslérica Carhide n" I ( EXC I-l isl\A PARA \íE EPP - LC l2l,'06 - Ad .l8. riciso I) unidadc i0

6l Broca esférica Carbide n' 5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - t-C l21106 - AÍ 48. inciso I) unidadc 100

Broca esférica Cúbide n' 6 ( EXCLUSIVA PAR^ ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I) unidadc 50

(rS Broca esféricâ Caóide n" 8 (EXCLUSM PARÁ ME EPP - LC 123106 - AÍ 48. inciso l) 50

66
Broca ma\icur (rungstênio) l25l (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inc'so
I) 50

67 Broca zecrya 23mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC l21106 - AÍ 48. inciso I) urrdadc I00

63 Broqueiro de metal i 5 tuÍos (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l) unidadc .10

Cabo de bisturi n' 3 (EXCLUSIVA PARA ME EPp - LC 123/06 - Án 48, inciso l) unidade

70 Cabo de bisturi n'4 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48- inciso l) unidade 50

7l unidade t50

7) Estojo pâm esterilização 20 x l0 x 5 com tampa (EXCLUSIVÀ PARA ME EPP - LC 123106 -
AÍ 48- inciso I) unidade 10

7.1 Cânulê de sucção freizer Igcm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso l) x
71

Capsula de Analgama de I porçâo (EXCLUSIVÂ PARA ME EPP - LC 123/06 -An 48. inciso
t)

pacote (50
câps)

75
Papel carbono paÍa aÍiculação dupla face (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí48.
inciso I) pacote 12 und 100

Cera 7 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - AÍ 48. inciso I) caixa l8 und l0

77 Cera Ulilidade narural (EXCLUSIVA PARA MII EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I) caixa 5 und 50

?8
Cimenlo CiÍurgico Periodonral, pasra base 90g + calalisador 90g (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 -Art 48, inciso I) kir

79
Cimento Endodôntico, frasco pó 8g + tubo resina 99 (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC
123/06 - Aí 48, inciso I) k1t 80

lli:)
Cimento Fonador de Hidroxido de Calcio, l3g base + llg catalisador + bloco misturâ
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I) kir 200

8l Cimento Resinoso Al, 42, A3 ou Opaco perola (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123106 -
Art 48. inciso I) uDidadc 8li)

I

AZ4C )

70

I

I

I

I

I

l0 I

I

I

I

I

I

unidade
I

I

unidadc

I

50

I 
Cabo p/ espelho bucal (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I)

I

I

unidade

l0

76

/

ns
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CÍ)

82
Clorcxidina cloÍexoral 0,2ol" 200m1 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48. inciso
I)

unidade r20

3l Coletor de malerial perfürocoíante 7 litros (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso I)

unidâde r20

8,1
CompÀsso de Mllis Inox I/100 mm locm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí
48, inciso I)

.1

85
Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7.5 cm, náo estéril - 100 9ô algodão. 5 dobras, 8 carnadas, 9
fios (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I)

pacote 500
und

200

Condensador de GutaPercha 25mm (EXCLUSMPARA ME EPP - LC 123/06 -AÍ 48, incrso
I)

Embalagem 4
unid

90

87
Condicionamento ácido 37% seringas com 3g (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art .18, inciso I)

88
Cone de gula percha p.incipal (20) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - l-C 123106 - Aí .18, inciso
I)

caixa 120 und i0

89
Cone de guta percha principal (25) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍt 48, incrso
I)

câixa 120 und t00

Cone de guta percha principal (30) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso
I)

câixa 120 und 150

9l Cone de gula percha principal (15) (EXCLIISIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí ,18. inciso
I)

caixa 120 und 150

92
Cone de guta p€rcha principal (40) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso

D
caixa I20 und 150

93
Cone de papel absoÍvente 45 e 50 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48. incrso
I)

cai\a 180 und 300

9.1 Coltosol 209 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I) unidade 150

9) Cuba lnox Redonda l60nrl (EXCLIiSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso l) unidade l(l

Cuba Inox Redonda 240m1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48, inciso I) unidade 20

91 Cuba RIM INOX 26x l2cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidade 10

98 Cunha de nradeira (EXCI-IJSI VA PARA ME EPP - LC I2l/06 - Aí 48. inciso 1) caixa 100 und 50

Curela cirurgica de haste cuÍâ (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC l2.l/06 - Aí 48. inciso l) unidâde l0

r00 Cureta ciÍurgica de haste longa (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l) uIidade

l0l Cureta de CÍÍace para Íaspagem 5/6 (EXCLUSIVA PARÀ ME EPP - LC 123106 - AÍ 48.
inciso I) unidadc i0

102 Cureta de Gracey I I /12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - L.C 123/06 - Aí 48, inciso l) unidade 30

t0i Cureta de Gracey 7/8 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I) l0

l0,l Curva de Spee Superior de Aluminio (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48
inciso I) unidadc +

105
Descolador de molt simples l8cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, iociso
t) unidadc :0

l0ír Disco de Acabamenro com 28 peças + mandÍil (EXCLUSM PARA ltíE EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso I) kits Jl]

E.D T A liquido 20nrl ( EXCI-I-TSIVA PAR^ N{E EPP - LC I23r'0ó - r\r! -18. inciso l) l0

108 Escova de robson branca cônica (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) uDidade 100

r09 Escova dental Adulto e Infantil (COTA 25% EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - An
48, inciso lll) unidad! ,15 000

lt0 Escova dentalAduho e Infantil unidade 255 000

Escova descaÍável (conjunto) para assepsia. seca (sem pvpi). dupla face de polietileno
acoplada â uma esponjâ de poliurerano, esterizada poí Íaio gârnâ- cobalro 60 (EXCLUSIVA
PARA ME EPP- LC 12310ó-AÍ48,incisol)

2
Escova robson plâía branca plana (EXCLLISM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí ,t8. iÍrcrso
I) ünidade 100

\

4s0 I

)

I

I

II

I

I

unidadc

I

uDidâdc

86

pasote 3 unid

g0

I

107

unidadelll I

I
I

200
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ri3 Espâtula de Lecron n' 5 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC t23l06 - Art 48. inciso I) unidade i0

ll4 Espatula de manipulação n'2,1 (EXCLUS IVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidade 50

lli Espâtula de resina n' 07 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso l) unidade I00

Espelho bucâl N"l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso l) unidad§ 150

t11 Espelho bucal N'5 (EXC[.US]VA PARA ME EPP-LC 123/06-An48. inciso I) unidade r50

8 Eucatiptot loml (ExcLUstvA PARA ME EPP - LC 123/06 - Arr 48, inciso I) unidadÊ .10

9 Eugenol 20ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Art 48. inciso I) unidadc

r20 Sonda ExploÍadoraN'5 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art,18. inciso I) unidade 250

l2l Fio agulhado paÍa sutura 3.0 de seda com agulhâ % circulo cortante estéril, câixa com 24

envelopes (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Art 48. inciso D

caixa com 2,1

envelopes
400

122
Fio agulhado para sutuÍa 4.0 de nylon com agulha % circulo conânte estéril, caixa com 24
envelopes (EXCLUSIvA PARA ME EPP - LC 123/06 -Art 48, inciso I)

500

123 Fio dental Íolo 500m (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso l) 150

121 Fio rerrator n'01 íEXCLI]SM PAR.,\ NlL U'P-LC I23/06-Àn,18.incisoI) unidade l0

125
Fita Banda matriz de poliester p/ resina 10x120x0,5 ou 10x100x0.5 (EXCLUSIVA PÀRA ME
EPP - LC 123/06 -AÍ 48. inciso I)

embalagem
com 50

unidades

60

lt6
Fita para autoclave (papel crepado impresso com rinta sensivel ao calor e vapoÍ, coberto com
adesivo a base de borracha resislente às temperaluras para esterilizaçào por autoclave a vâpor)
l9mm x 30m (EXCLUSIVA PARA ME EPP- LC 123/06 - Art 48. inciso I)

unidâdc 170

121
Fixador pâra raio x frasco com 475m1 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48.
inciso l) unrdade 170

128
Flúor gel acidulado sabor morango. frasco com 200 ml aplicaÉo tópica (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 -AÍ 48, inciso I)

unidadc 500

lt9 Forceps infantil M l6 (EXCLIJSM PARA ME EPP - LC 123/0ó - An,+8, inciso l) unidade 30

130 Forceps infântil N" 0l (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 18. inciso I) unidade l0

l3l Forceps infantil N" I8L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I) unidade 30

132 Forceps infârtii N' l8R (EXCLUSI VA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48. inciso l) 30

1l-l Forceps infantil N! 68 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC I23106-Art48,incisoI) unidade

134 Forceps intanlil N' 69 (EXCLUS IVA PARA Mh EPP - LC l2li 06 - An -18, inciso I) unidadc 30

li5 Forceps âduho N' I6 (EXCLUS IVA PARA ME EPP - LC I23106 - Aí 48. inciso I)

Dó Forceps adulro N' 18L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Arr 48, inciso I) unidade i0

r37 Forceps adulto N'68 (EXCLUSM PÀRA ME EPP - LC 123/06-AÍ48.incisol) unidade

r38 Forceps adulto N' 69 (EXCLUSIVA PÂRA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48, inciso l) unidadc l0

Forceps adulto N' 01 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidadc t0

l,l0 Forceps aduho M 150 (EXCLUSIVA PÀRA ME EPP- LC 123/06-Arr48.incisol) unidadc l(l

unidade l0

ll2 Forceps adulro N, l7 (EXCLUS IvA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art 18. inciso l) unidadc l0

I

r0 
I

unidade | :o I

)

I

I

I

I

I r:q

I

I

rolo

I

unidade

30

t,tt I rorceOsadutrotl'l5l TEXCLUSIVAPARAMtIPP-lCl2l/06-Aí48.incisoÍr 
I
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I43 FoÍceps adulto N'65 (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC 123/06-Aí48.incisol) i0

t11 Cermikil desinfetânle I Litro (EXCLUS IVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art .18. inciso l) unidâde li0

I45 Gesso Comum tipo 2 , pacote de lkg (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aít 48.
inciso t)

200

1.1ó
Gesso p€dra esp€cial, pacote de lkg (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48,
inciso I)

t50

117 Gesso pedra tipo 3 I kg (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/0ó - ÁÍ .18, inciso I) pacote 150

r.l8 Gluconato de clorexidina 0,12v.250ml, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48,
inciso I)

liasco It0

t19 Grampos paÍa isolamento l2A (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso l) unidade -10

I50 ur)idade l0

151 Grampos paÍâ isolamento n903 (EXCLUSIVA PARA ME EPP-l-C 123106-Art48,incisol) uridade l0

ri2 Grafipos parô isolamento n905 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso l) unidade l0

r5l GÍampos para isolamento n906 (EXCLUSIVA P RAMEEPP-LC 123/06-AÍ48,iícisoI) unidade l0

15,1 Grampos para isolamento n2l0 (EXCLUSIVA PARA túE EPP - LC | 23106 - Art 48, inciso I) u idade l0

155 GÍampos paÍa isolamento n9l I (EXCLUS M PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso l) unidade i0

156 GÍampos paÍâ isolamento n?12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I) u idade l0

t57
Hastes flexiveis (cotonetes), tamanho grande, hasles flexrveis, plásticas inquebráveis com
ponta de algodão que náo solta fiapo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48,
inciso I)

caixa com 75

und
ii0

158 Hidroxico de Calcio PA. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Aí 48. inciso I) unidade 10

Ionomero de vidro restaurador - Embalagem com l0g de pó + 8B de liquido + I dosador de po
+ I bloco de espatulaçào. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I)

klr 500

Jogo de alavanca apicâl com 3 peças (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍt 48,
inciso I)

krr

l6l Lámina de bisturi aço carbono n' 12 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48.
inciso I) caixa 100 und 20

ró2 Lámina de bisturi âço carbono n' 15 (EXCLUSI\A PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I)

câixa 100 und

161 Lamparina a alcool aluminio (EXCt-USIVA PARA ME EpP - LC l21106 - Aa 48, inciso I) unidade r0

l6,l Lençol de Bonachâ I5xl5cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48. inciso l) caixa 26 und tit)

t65 Lima flôxo file lo serie 21mm 1540 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I) caixa 6 und 200

r66 Lima ílexo file I' seíie 25mm 15/40 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I) caixâ 6 und 200

Lima especial n'06 2lmm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48. inoiso I) i0

168 Lima especial n" 06 25mm (EXCI-USIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art .18. inciso I) cai\a 6 und 60

169 Lima especial n' 08 2lmm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - An 4E. inciso l) cai\a 6 ufid r00

Ú0 Lima especial n'08 25mm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) câixa 6 und 100

r 7l Lima especial n" I 0 2lmm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC l2ll0ó - AÍ 48. inciso l) caixa 6 und l0(l

172 Lima especial n" l0 25mm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 121106 - Ârt 48. inciso l) caixa ó und r00

t73 Lima hedstroen l'serie 2lmm 15-40 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - An 48,
inciso l) 20

I

I

I

F

Grarnpos para isolamento l3A (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I)

I

r59

t60
I

30

Ió7

I
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l7.l
Lima hedstroen 2'serie 2lmm 45-80 {EXCLL,SIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48.

inciso I)
cai\a 6 und 20

t7i Lima kerÍ l' seriÊ 2l mm I5-40 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48, inciso I) 100

t76 Lima kerr 2' serie 2l mm 4s-80 í EXCLTiSIVA PARA ME EPP - LC l23106 - Art 48. inciso l) caira 6 und r00

177 Lima kerr l' serie 25mm l5-40 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/0ó - Aí 48, inciso I) 100

178 Lima kerÍ 2' serie 25mm 45-80 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48, inciso l) caixâ 6 und r00

t19 Liquido da Íesina acrilica aulo polimerizável l20ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 - Aí 48, inciso l) f'rasco 50

180

Lixa de acabâmento e polimento dentário de poliéster com centÍo neutro tendo de um lado a

lixa com granulação media na cor cinza e do outro granulação fina na coí bíâncâ tendo
dimensões 4mm x l70mm ( EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I)

caixa 150 und r00

l8l Luva de Procedimenro TAM. G (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48, inciso l) caixa 100 und 100

r8) Luva de Procedimenro TAM. M (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, incrso
I)

caixa 100 und 700

r8l Luva de Procedimenro TAM. P (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 121/06 - ÀÍ 48. inciso I) É50

I8-l Luva de Procedimenro TAM. PP (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - An 48, inciso
I)

caixa 100 und 70i)

135

Miíscara descartável com elástico anti-alérgica contendo 3 camadas. camada extema l00o/o
polipÍopileno,2oglm2, camada inlema em polipropil€no e polietileno, 309/Ín2. caÍnadz
intermedi.iria com fillro 100% polipropileno. possui clipe nasal de fácil adaptação ao contomo
do rosto (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - An 48, inciso I)

cai)ia 50 und I 100

lli6 kit 100

187
Mercúrio paÍa amalgama frasco com 30 gmmas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -
Art 48, inciso l) liasco 20

188

Oculos de pÍoteção de cor transparente (incolor), confeccionados com armaçâo em
nylon,lentes interiçâs de policârbonato com anti-risco, com proteçâo lateral e ajuste de
comprimento nas hasles. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -Aí 48. inciso l)

u»idâde r50

l ll9
Oleo lubrificante para lubrificaçâo intema de turbinas. micíomotoÍes e inslrumentos. antes de
cada ciclo de esterilizaÇão. para alta e baixa rotação frasco com 200m1 (EXCLUSIVA PÀRA
ME EPP - LC 123106 -Aí 48, inciso I)

200

190 Otosporin loml (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Ad 48. inciso l) 110

uDidade ?0

192
Papel toalha com 2 dobÍas na cor branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48,
iÍciso I)

pacote 1000

folhas
500

l9l Pammonoclorofenol canforado 20ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48.
inciso I) lmsco r00

194
Pasta paÍa polimento de resinas fotopolimerizável seringa com 49. (EXCLUSIVA PARA ME
EPP- LC 123/06 -Art 48, inciso l) unidade t0

195
Pasta profilálica sem óleo e com flúor sabor hortelâ, bisnaga com 90g (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC 123/06 -Art 48, inciso I) unidade .r00

ki1 l0

t91 Peliculas peÍiapical pâra rx adulto (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 12310ó - Aí 48, inciso
I) caixa 100 und t70

t98 Peliculas periapical para rx infantil (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48,
inciso I 100 urd

110

199
Pinça clinica para algodão l7 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP- LC 123/06 -Aí48.incrso
I) unidadc li0

200 Pinça Adson com serÍilhâ l2cm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I) r0

20t Pinça Miller p/ carbono (EXCLUSI VA PARA M E E PP - LC I23106 - An 48. inciso I) unidade

tr\
\

@

I

I

I

20 I

carra o und I

caixa Io0 und I

Malerial reslaurador intermediário kit contendo I embalagem com 38g de pó (oxido de zinco e 
I

polimetacrilato de metila) e outra embâlagem contendo 15 ml de liquido (99,5% eugenol e 
I

0,5% de ácido acético), pam restauração temporaria de longa espera (ate 02 (dois) anos) lir pó 
|

e liquido (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06-An48.incisol) 
|

Iql I O\ido de Zinco 508 (FXCLl SlvA PARA Mf tPP - I C I 2Jl06 - An 48. incrso lr

l9ô | Pasta zinco-enolica rEXCI L SIVA PAR A Vt EPP - L( I2l/06 - Aí 48. inciso l)

unidade
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NO

Pinos inúa radiculaÍes melálicos rosqueado para apoio de restauraçÔes e coroas protéticas,
pino de n" 0l de 6.5 mm (EXCLUSI VA PARA ME EPP - LC 123/0ó - Aí 48, inciso I)

caixa 5 und lLro

Pinos intra radiculares metálicos Íosqueado pâra apoio de reslauraçÔes e coroas píotéticas,
pino de n" 02 de 6,5 mm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106-AÍ48,incisol)

caixa 5 und r00

204
PIâca de vidro 1omm paÍa manipulaçâo de medica-mento. (ExCLUSIVA PARA ME EPP - l-C
I23106 -Art 48, inciso l)

unidade SO

205
Ponta de irrigação(amaÍela) 2l mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, incrso

0
unidâde 150

206 Ponra de irrigaçâo(azul) 25mm (EXCLUSM PARA ME EPP - t.C 123/06 - Art 48, inciso I) unidâde 150

201 Poía agulha de l5cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidade t0

208 Poía agulha de I8cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I) unidadc i0

209
PoÍa Agulha Mayo Hegar de 14cm. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I)

Lrnidadc 20

ll0 Poía âlmagama plastico autoclavavel (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48.
inciso I)

unidade t0

2ll Posicionador de raio xAduho (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I) caixa 6 und 20

)t2. Posicionador de raio x lnfantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - 4n,18, inciso I) caixa 6 und t0

I3 Pote dappen. Capacidade de ate 3ml- autoclavavel. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123106 -AÍ 48. inciso l)

unidade r00

211 Regua Fox plastico (EXCLUSI VA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I) unidade

2t5
Resina acÍilica pó fÍasco com 220g (EXCLUSM PARÀ ME EPP - LC 123106 - Art 48,
inciso I)

unidude 25

216

Resina composta fotopolimerizável al para restauraçô€s anterioÍes e posteriores,com
zircônia/sílica como caÍga inorgânica contém bis-gmâ" udma e bis-ema. a malriz orgânica
apresenta prop edades fisicas diferenciada. fomece reduzida contrâçâo de polimerização,
menor tempo de polimerizaçáo. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA
PARA ME EPP- LC 123106 -An 48. inciso I)

unidadc 50

2t7

Resina composla fotopolimeriável â2 para reslauÍaçôcs anteriores e posteÍiores,com
zircônia/silica como cârgâ inorgânicâ contém bis-gma, udma e bis+ma. a matÍiz orgánrca
apresenta propriedades fisicas diferenciadÀ fomece reduzida contÍação de polimôrizâção,
menor tempo de polimerizaçào. apresenla na forma de seÍingas com 4 gramas. (EXCLUSM
PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso l)

unidâde 100

218

Resina composta fotopolimeÍizável s3 para restauraçôes anterioÍes e posteriores,com
zircônia/sílica como carga inor8ânicâ contém bis-gma, udma e bis-ema. a malÍiz orgánica
apresenta propriedades fisicas diferenciâda fomece reduzida contração de polimerização,
menor tempo de olimerizaçào. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123/0ó - AÍ 48. inciso I)

unidade 100

trg

Resina composta fotopolimerizável bl paÍa restauraçõ€s anteÍiores e posteriores,com
ziÍcônia/silica como carga inorgânica e Íepresenta 600% em volume (sem silano)com tamtuiho
médio de paíiculas na faixa entre 0,19 a 3,3 microns contém bis-gma, udma e bis-ema. a
matíz oÍgânica apÍ€senta propriedades fisicas diferenciada, fomece reduzida contÍaçào de
polimerizaçâo, menor tempo de polimerizaçâo. apresenta na forma de seringas com 4 gramas,
com prazo de validade de 3 aros. (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
t)

unidade i0

Resina composta fotopolimcrizável b2 para rcstauraçôes anteíiores e posteriores,com
ziícônia/silica como carga inoÍgânica conlém bis-gma- udma e bis-€ma. a malÍiz orgántca
apresenta propriedades fisicas diferenciada. tomece reduzidâ conúaçâo de polimerjzaçào,
menoÍ lempo de polimerizaçào. apresenta na forma de seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 50

2)t

Resina composta fotopolimerizável bJ para restauraçÕes nteriorc! e posleriores,com
ziícônia/silica como carga inorgánica contém bis-gm4 udma e bis+ma. a malriz orgânjca
apresenta propriedades fisicas diíerenciadÀ fomece Íeduztda contraçâo de polimerização.
menor tempo de polimerizaÇâo apÍesenta na forma de seÍinqas com 4 gramas. (ÉXCLUSM
PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I)

unidade 100

222

Resina compoía fotopolimerizável ud para restaurações anteíiores e posteriores,com
zircônia/silica como carga inorgânica contém bis-gma udma e bis€ma. a malriz orgânica
aprcsenta propÍiedades fisicas diferenciadâ, fomece íeduzida contraçào de polimerização,

apresenta na forma de seringas com 4 gramas (EXCLUSIVAmenor tempo de olim

unidade :10

I 202

i

I

I

I
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PARA ME FPP - LC 123/06 - An J8. inciso I)

123

Resina fluida ílow com 72o% de carga em peso e fluorescência. seringa contendo 2gr de Íesina
e 05 ponteiras para aplicação na cor, (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48,
inciso I)

unidadc 150

221

Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores bis- gma bis ema,

legdmÀ üdma e vidro de bário-aluminio silicalo silanizado. com fluorescência e opalescéncia
natural- seringa ergonômica com tampa fixada âo corpo. seringa de 4gr cor eal (EXCLUSIvA
PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I)

unidade :0

t2:i

Resina micÍohibrida para restauraçõ€s de dentes anteriores e posteriores, de bis- gm4 bis -
ema, tegdma, udma e vidro de bário-aluminio silicato silanizado com fluorescência e

opalescência natural. seringa eBonômica com tampa lixada ao corpo. seringa de 4gr cor eâ2
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48. inciso I)

unidade 10

226

Resina microhibrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com bis- gm4 bis
ema, tegdma, udma e vidÍo de bário-aluminio silicato silaiizado com fluorescência e

opalescência natural. seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo. seringa de 4gr cor ea3
(EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48. inciso I)

50

221
Resina lab opaco com uma seringa de 4g (EXCLUSM PÀRA ME EPP - LC 123106 - Art 48,
inciso I)

unrdade l0

228 Revelador 475m1 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/0ó - AÍ 48. inciso l) ünidade 170

229 Roletes dentais de algodâo (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 ' Aí 48, inciso I)
pacote 100

und
500

I0 Selante para fissuras , embalagem com 2 gr (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/0ó - AÍ
48, inciso l) unidade 200

231 Seringa carpule para aneslesia (EXCLllSlVA PAR^ MI: EPP - l-C 123/06 -^n 48. inciso I) unidade 150

232 Seringa descartável de 10ml (com agulha 25 x 0,7) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Aí 48, inciso I) ca;xa 100 und 500

233
Seínga descaíável de 5ml (com agulha 25 x 0,7) (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
Aí 48, inciso I) caixa 100 und 300

234

Silicone de condensação (polisiloxanos de alta performance, estabilidâde química e maror
poder de ligaçôes cruzadas; compativel com luvas de látex) em tubo plâslico contôndo em seu

interior 50g câlalisador em tubo pliístico contendo em seu interior 50g valo. (EXCLUSM
PARA ME EPP - LC 123106 -AÍ 48, inciso I)

kil l

235 SobÍe Luva descaíavel estéril (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - AÍr 48. inciso l) pct I00 ünd 50

23ó Soluçâo de mihon 1L (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso l) frasco I litro 150

13? Sonda exploÍadora n'l (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC I23106-Afi48, inciso I) unidade 20

238 Soro fisiologico 0,9%, I L (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I) bolsa I lilro .100

219 SugadoÍes descaíáveis com ponlas colorida§, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Aí 48, inciso I)

pcl 40 und 1.000

210
Tesoura ciÍurgica iris curaa 12cm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48, inciso
I) unrdadc 140

24t Tesoura ciÍurgicâ curvâ fina/fina l5cm (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ 48,
inciso I) unidade ?0

242
TesouÍa ciruÍgica reta finalfina 15cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Aí 48.
inciso I) unidadc 1o

241
Teste de Viralidade Endo Ice spray 200mt (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC t2jl06 - Aí 48.
inciso I) u idad. 30

211 Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSM PARA ME Epp - LC l21106 -Arr48, inciso t) caixa 12 und I0i:)

tt-r Tira de Lixa deAço 6mm. (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123106 - AÍr 48. inciso l) cai).a 12 und 100

216 Touca descaÍável sanfonada com eláslico. confeccjonada em tnt (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I) pct 100 und 600

217 Vaselina sólida pomada 909 (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC t23106 - Art 48, inciso t) unidade 5

248
Lidocaína 2o/o l:100.000 coú vasoconstritor (lidocaina + epinefrjna) j0 tubetes c/ I.8 ml
tIXCLUSIVA PARA MC EPP - I C I 21106 - Aí 48. inciso lr caixa 50 und 800

I

(

\

I

I unrdade
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CP
4A 50

i{"

l.r9 Lidocaína 2% sem vasoconstritor 50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - AÍ 48, inciso I)

cai\a 50 und 20

250
Kil de brocas diarnântadas Inlay-Onlay com 9 pontas (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - Aí 48. inciso I)

I\ it l0

15l
Mepivâcaina 27o com vasoconstritor 50 tubetes c/ 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
123/06 - ÀÍt 48, inciso I)

caixa 50 und u00

252 EvidenciadoÍ de placq pastilhas (EXCLUSM PARA ME EPP - LC I23106 - AÍ 48, inciso I) caixa 60 und 500

253 Iodofórmio (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06-AÍ48, inciso I) unidade 150

}I-{I f,RIAIS PER\IÀNE\TT]S oDON TOT,O(;ICOS

\" ITI,]}I
^PRIiS 

I slrütt s

254
Autoclave Digital de mesa- horizontal 220v. 2l lirros (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
l21106 -Aí 48, inciso I) unidade l0

255
Môsa Auxiliar com 4 gaveteiros em Poliestireno de Alto lmpacto (GCl2, GCl4, GCl6 E

GC20); Dimensôes aproximadas: 45.5X3l.5X8Jcm (EXCLUS M PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48. inciso I)

ll

256

APARELHO DE RAIO X.com controle digital ergonômrco com cabo removivel,2l intervalos
de tempo de exposiçâo padronizados. Escala de angulaçào do cabeçote. sistema de articulação
do cabeçote,proteção térmica do cabeçote. Cabeçole com câman de compensaÇão. ponto focal,
caixa de comaÍdo. Colun4 braços e base. Base pendulâr super estável.e cabo de alimentaçào
Íemovivel. (EXCLUS M PARA ME EPP - LC I23106 - Art ,18. inciso l)

unidade

257
Aparelho pam aferir pressão âÍterial aduho com manômetro de alta precisâo e blindagem
protetora contra choques desregulagem com braçadeira de nylon em tec-antialérgico Íesistente
com fecho em velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I)

IO

258 Apârelho paÍa medir glicemia (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC l21106 - AÍt 48, inciso I) unidade l0

259 Aparelho de profila\ia com jato de bicarbonato e ultrassomjet sonic (EXCLUSM PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I) unidadc

260
Bomba a vâcuo pam 2 consullórios bivolt (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48,
inciso I) l

26t

Cadeira Odontologica completqBraço articulárel d€ apoio para paciente, rebalivel em 90': com
estrufura intema de metal:
* Caixa de ligaçào inregrad4Pedal acoplado com lJ funções:4 posições de lrabalho. volta a
zeÍo e posição cuspir.Sistema €letrônico: lntegmdo e de baixa voltagem: 24 volts.
* Tensão de alimeniaçãot 127 or220Y- 50/60H2-
I Pedal de Comandos lntegíado: Posiçào cuspir e relomo à ultima posição.
-Acionamenlo e ajuste da intensidade da luz do refletor
- Volta à zero automática.
- Subida e descida do assento e do encosto. (COTA 25% EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123106 - AÍ 48. inciso III)

unidade I

261

Cadeira Odontotogica completa,Braço ârticulável de apoio para paciente. rebatível em 90; com
estrufura intema de metal:
* Caixa de ligaçâo inlegrada,Pedal acoplado com 13 funçõesi 4 posições d€ trúalho, volta a
zero e posição cuspir,Sislema eleúônico: InlegÍado e de bâixa vohâgemt 24 volts.
* Tensão de alimentaçáo 127 o!220V- 50160H2.
* Pedal d€ Comandos lntegrado: Posição cuspiÍ e retomo à ultima posiçâo.
-Acionam€nto e ajusle da intensidade da luz do refletor
- volta à zero automática.
- Subida e descida do assento e do encosto.

unidâde ll

26-l Contra ângulo XI com reduçâo (EXCLUSIVA PARA NlE Epp - LC 123,/06 - An 48. inciso I) unidade ti
261

Caneta de aha Íotação push Button (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 , Art 48. inciso
l) unidade 50

265 Colete de pÍoreção para raio x (EXCLUSIVA PARA ME Epp , LC I23106 - Arl .tg. iiciso I ) unidâdc It)

\

l0

I

unidade

unidrd< 
I

t5

unidade
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3. DAVALIDADE DAATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a paÍir de xxxx, não
podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. caberá à superintendência de Registro de preços da Comissão permanente de Licitaçào o
gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em confo.midade
com as norÍnas do Decreto Municipal n. 13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGTSTRADOS

5.1. os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

*
. -.:, 1

§{*ú,

166

COMPRESSOR PARA UM CONSUI-TORlO,Tanquer 25 litros - Voltagem: 220V/60H2 -
Monofasico - Potencia: I HP - Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm - PÍessão miiximâ: 8 bar/120 psi -
Nível de ruido: 69 (dB(ÀylÍn) - Rotaçôes: 1680 rpm - Dimensôes (CxLxH): S/Embalagem:
38x38x56,5cm - Dimensões (CxLxH): C/Embalagem: 52x49x76cm - Peso Brulo: 39 Kg -
Tanque com pintura eletrostálica inlema e extema. fabÍicado conforme NR l3 - ProletoÍ lérmico
no motor elétrico - Regulador de pÍessão com manômetro - Dreno manual - Pressostato com
chave liga/desliga. (EXCLUSI VA PARA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 48, inciso I)

unidadc l0

267

CoMPRESSoR PARA CINCo CoNSULTÓRIoS,Tanque: io lilros voltagem: 220vl60H2 -
Monofá6ico Potencia: 4 HP Vazâo:0 bar 560 Um 19.71 pcm Pressâo máxima: 8 bar/120 psi
Nívôl de ruído: 7,1 (dB(À)/lm) Tanque com pinlura eletrostática intema e extemÀ fóricado
conforme NR 13 Proteto. térmico no motor elétrico ReguladoÍ de pressâo com manômetro
Dreno manual Pressoslato com chave liga/desliga Dimensões (CxLxA): S/ Embalagem:
76x53x65cm Dimensôes (CxLxA): C/ Embalagemi 84x70x95cm Peso BÍuto: 80,5 Kg
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC I23106 . Aí 48. inciso I)

unrdâdc

268 DestilâdoÍ de água 4 litros , 220V (EXCLUSM PARA ME EPP - LC I23106 - AÍ 48, inciso l) unidade l0

Eslojo materialde inox pâÍa eslerelização medio 28 X 14 CM (EXCLUSIVA PARA ME EPP-
LC 123106 -AÍ 48, inciso I)

uridade 2

274
Estojo malerial de inox paÍa esterelizâçào peque.o 18 X 8 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC
123/06 -Árt 48, inciso l) unidadc

271
Fotopolimerizâdor, led, sem fio, pontera fibra otica ou acrilico e protetor ocular.(ExCLUSIvA
PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48. inciso I)

unidade 27

112 Micromotor de baixa rotaçâo Ixl(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - ÀÍ 48, inciso I) unidâde ll

273

Mocho Odontológico. com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca
independente, sistema a grí6 para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco
rodizios. Proteçào do encosto refoÍçada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48,
inciso I)

unidade 26

271 Negatoscopio slim endodontico (EXCLUSIVi\ IàRA ME EPP - LC 123/06 - AÍ 18. inciso I) l0

175 Ponta pra UltÍasson gl (EXCLUSIVA PARA ME EPP-LC 123/06-Aí48. inciso I) unidade 60

276 PonE pra Uhrasson g2 (EXCLUSM PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí,18. inciso I) unidadc 60

277 unidade 60

278 Tambor de inox l:lx l2 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC I23106 - Aí 48, inciso I) unidade l

279 unidadc

2ll0 Amâlgamador Odontologico, capsulaÍ e digital.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍ
48, inciso I) nnidade l

unidade

I

Ponta pra Ultrasson 94 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 18, inciso I) 
|

Sabonet€ira/dispenser de paÍede com reservalório intemo para álcool gel ou sabonete liquido 
I

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Aí 48. inciso I) 
|

i0

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: ó5.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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5.2. Os pregos registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais
com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão

pública do Pregão Presencial n" 106/2018, que é parte integrante desta Ata de Registro de
Preços, independentemente de transcrição.

6. DAUTILIZAÇÃO DO RXGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fomecimento, após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fomecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fomecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial no

10612018.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato
com os fomecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a

recusa daquele em fomecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor Íerá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convo cação, para a
assinatura do contrato

6.5. Caso o fomecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se

recuse a executar o fomecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das
sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão paÍicipante
comunicará ao órgão gestor. competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificação, os demais fomecedores.

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 órgão participantes do SRP;

6.6.2. fomecer os materiais. por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
paÍicipante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do
registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata
(carona).

7. DAS CONDIÇOES GERAIS

7.1. As condições gerais do fomecimento. tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e dos fomecedores registrados, sanções e demais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão
Presencial n' 106/2018.

8. DADTVULGAÇÃO

..r*',

**-rl

8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prÍzo de vinte dias
daquela data.

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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8.2. Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.

Imperatriz (MA), xx de xxxx de 2018.

Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidente da CPL

Francisco Sena Leal
Superintendente de Registro de Preços

Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatÍiz@hotmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL N' I06/2018 . CPL

ANEXO IV
(MINUTADO CONTRATO)

CONTRATO N" t2018 -

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO
EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE
CONSUMO E PERMANENTE DE
ODONTOLOGIA. PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL,
cEo E PLANTÁo o»onrolócIco oa
SECRETARIA ML]NICIPAL DE
IMPERATRIZ, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MLTNICIPIO DE IMPERATRIZ E A
E\4PRESA
ABAIXO.

NA FORMA

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 
do ano de 2018, de um [ado, o MUNICÍPIO DE

IMPERATRIZ. CNPJ^4F n" 06.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa, no 201.
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

, brasileiro(a), agente político, portador do RG n.'
SSP/MA e do CPF/MF n.' doravante denominado simplesmente de

CNPJ/MF n."
neste ato, represenÍada pelo, Sr.

poÍador do RG n." e do CPF,MF n." doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n.o

e proposta apresentada, que passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não 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 - DO OBJETO
Constitui objeto deste conkato a Aquisição eventual e futura de Material de Consumo e

permanente de ODONTOLOGIA, para atender as necessidades da SAÚDE BUCAL, CEO
E PLANTÃO ODONTOLÓGICO da Secretaria Municipal de Imperatriz conforme
quantitativos descritos no termo de referência com motivação no processo administrativo no

31,01.404612018- SEMUS, e em conformidade com o Pregão Presencial n'106/2018-CPL e
seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e
efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado
na forma da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGACÕss nA,coNTRATADA

CONTRÃTANTE e, do outro lado, a empresa

, estabelecida na

2.1. No fomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar lodo o
empeúo e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas neste contrato, a:

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: ó5.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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2.2. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fomecimento",
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3i de dezembro do exercício
financeiro em que for form alizado o contrato.
2.3. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido nests
contrato e na proposta da CONTR{ADA.
2.4. Observar o prazo mÍíximo no qual a Contratada ficará obrigada fomecer os materiais,
após cada solicitação formal, conforme cláusula sétima deste Contrato.
2.5. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do obieto.
2.6. Facilitar à FISCALIZAÇÀO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo 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 lato impeditivo da manutenção dessas

condições.
2.9. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo mriximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada. sob pena das sanções previstas no
art." 81 na Lei8.666193.
2.9.1. A recusa injustifrcada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracÍeriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
2.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1'; do art. 65 da Lei
8.666t93.
2.1 I . Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
2.12. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica./telefone, para acomparúar e se responsabilizar pela execução do objeto.
2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes
da execução ou de materiais empregados;
2. 13. 1 . Reparar, corrigir, remover, substituir desfazer e refazer, 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, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
2.14. 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.
2.14.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo 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,

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, lmperatrizMA
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mesmo expirado o praz o.
2.15. A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciâios, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
2.15.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
2.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.17. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante.
2.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
2.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas. impostos. tributos. fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
2.20. Gararfiir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
2.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fomecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
2.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçào
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fomecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
2.23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdencirtios, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salarios e

quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
2.24. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
2.25. Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as nornas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.26. Arcal. com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.27. Respeitar as norÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
2.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
2.29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
2.30. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
2.31. Apresentar no ato da assinatura do conkato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato.
2.32. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
2.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo I - do Termo de Referência.
2.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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2.35. 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 fomecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do
govemo municipal.
2.36. Atender as demais condições descritas neste Contrato.
2.37 . 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 execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor peÍencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período
de fomecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - oBRIGAÇÔES DA CONTR{T.4.j.TE
3.1. Efetuar o pagamento na forma da cláusula quinta deste Contrato, após o recebimento
definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciarias, trabalhistas e as demais disposições deste Contrato.
3.2. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a execuçào
do Contrato, conforme previsto na cláusula nona deste Contrato.
3.3. Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.4. Rejeitar os materiais 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 deste Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

3.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, 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

condições estabelecidas neste Contrato, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições peÍinentes
neste Contrato, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos bens
fomecidos.
3.9. 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. 8l da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fomecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, ejuntado aos autos. com a instrução processual necessária.
3.1 1 . Expedir as Autorizações de Fomecimento.
3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 18h00, no local determinado na
requisiÇâo/autorização de lomeci mento:
3.13. Disponibilizar \ocal adequado para a realização da entrega.
3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
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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 Referêncial
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.

CLÁUSULAoUARTA-Do PRAZO DAVIGÊNCIA, EXECUÇÃO DO CONTBAIQ J
LOCALDEENTREGA
O futuro contrato que advir, vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro do
exercício financeiro em que for formalizado.
PARÁGRAFO PRTMEIRO - O cronograma de distribuição com os locais e os horários será

definido conforme necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo
sofrerá sanções previstas na Lei 8.666193 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a
contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz
- MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompaúando da respectiva nota
fiscal por pessoal qualificada da contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em
perfeitas condições de ingestão. conforme proposta apresentada, especificações técnicas e

niveis de desempeúo minimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.
PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento dos materiais não 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.

CLÁUSULAOUINTA- Do PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
naÍuÍeza, exceto nas hipóteses, conforme cláusula sexta deste Contrato;
5.2. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666193.
5.3. A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
5.4. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRAIADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Saúde. situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no

47, Centro - ImperuÍrizlM{, para fins de liquidação e pagamento.
5.5. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva
dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente
Público competente.
5.6. O pagamento deverá ser efetuado em
FORNECIMENTO DOS MATEzuAIS. à medida que forem entregues os mesmos. não

devendo estar vinculado a liquidação total do empeúo.
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5.7. A Contratada homologatória deverá apresentü junto às notas fiscais, comprovação de sua

adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade 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 porventuÍa incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
5.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fomecimentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e

apresentaçào, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formuliirios de controle dos lomecimentos.
5.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.
5. i0. Havendo erro na nota fiscal/farura ou circunstância que impeça a iiquidação cia despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
5.10.1. 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 correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRÂTADA.
5.1 1. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.
5.12. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
5.13. A CONTR{ANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e
das quantidades estimadas para a contratação. realizando o pagamento de acordo com o
fomecimento efetivamente efetuado.
5.14. 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. ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA. nos termos do contrato.
5.15. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa conconido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.
5.16. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM -
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; I: Índice de compensação financeira:0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atraso.
5.17. O preço unitiirio considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado
na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
5.18. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, conforme Decreto
Municipal n.'13/2015.
5.19. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos. taxas. fretes e

demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
5.20. Os preços registrados. oferecido na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis
durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses deconentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n" 8.66611993
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ou no artigo 17 do Decreto Municipal n." 13/2015.

CLÁUSULA SEXTA. DO CRITERIO DE REAJUSTE
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do
inciso II do art. 65 da Lei n" 8.66611993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n." 13/2015, de

31 de março de 2015.

PARÁGRAFO ÚrvrCO - 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 manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma
da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULASETIMA- DO PRAZO E CONDICOES DE EXECUCÃO
A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3l de dezembro do exercício
financeiro em que for formalizado o contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fomecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob
demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem
como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados
pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.
PARÁGRAFO Sf,cUNDo - O fomecimento será executado observado o disposto no Anexo I
e demais disposições do Termo de Referência.
PARÁGRAFo Tf,RCf,IRo - A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante.
PARÁGRÂFO QUARTO Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma
compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
PARÁGRAFO QIJINTO - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍe, os materiais em
desacordo com as especificações e condições do Têrmo de Referência, do Edital e do
Contrato.

CLÁUSULA oITAvA - Do CRITÉRIO DE ACEITACÀO DO OBJETO
8.1. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
8.2. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I -
Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as

informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de
empeúo.
8.3. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
8.4. O descarregamento do produto ficará a cargo do fomecedor. devendo ser providenciada a
mão de obra necessária.
8.5. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município
as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.
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CLAUSULA NONA _ DA FISCALIZACÁO DO CONTRATO
A fiscalização e acompanhamento da execugão do contrato, na forma integral, serão feitos
pelo servidor a ser especialmente designados no ato da contratação, que anotarãô 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.
PARTiGRAFO PRIMEIRO - 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.
PAR(GRAFO TERCEIRO - A atestação de conformidade do fomecimento do objeto cabe ao

titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para
esse fim.

CLÁTJSULA DECIMA _ DO VALOR DO CONTRATO E DA CLASSIFICAÇÃO
ORC.A.}IENTARIA E EMPE NHO
I) O valor global estimado do contrato é de R$.............. (..... )
II) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS MULTAS, SANÇÕES

(-,

.lo

14Oc"

ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CO}iTRATLAL
11.1. 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:
11.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, ajuizo da fiscalização, no caso
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar prejuizos à CONTRATANTE, desde que não caiba
a aplicação de sanção mais grave.
1 I .1 .2. Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com atraso.
Decorridos 30 (rinta) 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 lato oconido, 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 não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
e) l0 % (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 inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de trinta
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dias, estabelecido na alínea "a".
11.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da Lei n'8.666193.
11.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
11.1.5. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
11.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrataÍ com a

Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
11.1.7. Declaragão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem 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 DÉCIMA SEGUNDA _ DA SUBCONTRATAÇÀO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

E, para frmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (rês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é

assinado pela Contratada e pelas testemuúas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA). de de 2018.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMLTNHAS:

CPF

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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PREGÃO PRESENCIAL N" I06/2018.CPL

ANEXOV
MODELO DE DECLARAÇÁO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DALEI

8.666t93

DECLARAÇAO

§ome da Em inscrito no CNP.I/VIF sob n'
por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)

portador da CaÍeira de Identidade n' edo
CPF n" DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei
no 8.666, de 21 de juúo de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho notuÍno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos. na condição de aprendiz ( )

(data)

(representanúe Iegal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

-it'r
.rarJ

N"

4063
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PRXGÃO PRESENCIAL N' 106/2018-CPL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

DE HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de paÍicipação no processo licitatório Pregão Presencial no

106/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Imperatriz(MA). _ de de 2018.

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos, I657 Bairro Juçara, ImperaÍri/MA
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