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EDITAL

PRDGÃO PRESENCIAL N" 065/2018 - REGISTRO DE PRF4OS
PROCESSO 2833/2018

MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de instrumentos médicos hospitalares e odontológicos, para
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

PREAMBULO

1- DA REGÊNCIA
2 - DO OBJETO
3 - DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5 _ DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6 - DA PROPOSTA
7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO
I - DO RECURSO E DA TMPUGNAÇÃO
10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11 - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
12 - DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
13 - DACONTRATAÇÃO
74 - DO PREÇO E REVrSÃO
15 - DO PAGAMENTO
16 _ DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
L7 - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGTSTRADO
18 - DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
19 - DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Anexo I - Termo de Referência - Especihcaçôes;
Anexo II - Pormulário Padronizado de Proposta;
Anexo III - Declaração de Habilitaçâo;
Anexo IV - Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo V - Declaraçâo nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7o da CF/88.
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
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PR"EGÃO PR"ESENCIAL N" 065/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICIPIO DE SIDROIÁNDIA - MS, através do Departamento de Licitaçáo e Compras,
por intermédio de seu Pregoeiro OÍicial, designado pela Portaria n" 76812018, publicada
no Diário Oficial do MunicÍpio, torna público, para conhecimento dos interessados, que
reúízarâ licitaçáo na modalidade PRpGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item vi-
sando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus ane-
xos.

A Abertura da sessâo inicial do processo licitatório acontecerá às O8:OOhs do dia O3 de
outubro de 2O18, na sala de reunião do Departamento de Licitacão e Compras, na Rua
SàO PA1rIO. N" 964, CENTRO, CEP 79.170-OOO. SIDROLÂNDIA-MS,

Caso a sessão pública de Pregão náo seja fina\zada até as 17h00min da data prevista
acima, a Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuação da sessâo púbiica a partir
das O7hOOmin, no mesmo endereço.

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a aber-
tura do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de euia a
ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributacão, localizado à Rua Santa Catarina

senoo e u também
poderá ser visualizado e baixado no Site da Prefeitura Municipal.
htpp: / /www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitaçóes".

1. DA REGÊNCIA LEGAL

1.1 Lei Federal n" 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal n" lO.52O l02;
1.3 Lei Federal n' 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n" l23l06
1.5 Lei Complementar n" 147 l14;
1.6 Decreto Municipal n" 115/ 13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.
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2. DO OBJETO DA LICITAçAO

2.1 - O obJeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração pública, objetivando o registro de preços para ' Aquisiçâo de ins-
trumeatos médicos hospitalares e odontológicos, para atendimento das necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços,
na forma do Anexo VI, nas condiçÕes previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de preço.

3. DAS CONDrçÓES DE PARTTCTPAçÃO

3.1 - Poderáo participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregâo;

3.1.2 - Atenda aos requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos;

3.2 - Não poderáo concorrer neste Pregão:

3.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo realizada pelo Município
de Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pú-
blica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.2,4 - Direta ou indiretamente, empresa ou Íirma mercantil individual constituída por
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitaçáo, nos
termos do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" 8.666193;

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá
envlar um representante munido de documento que o credencie à participaçáo, respon-
dendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, identiÍicar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - o credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79 i 70-OO0 - Fone,/Fax : (067) 3272_7400
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4.2.L - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que compare-
cer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administrado-
res, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas,
conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeiro
poderá autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular
de procuração, com Íirma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de

representação para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federal no

lO.52Ol2OO2, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação,
podendo o credenciado ou representante preencher a declaraçáo no momento da abertu-
ra da sessão.

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante
credenciado e Íicará obrigada pelas declarações e mânifestaÇões do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro e

Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, Íicará impedido
de participar das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a inten-
çào de interpor recurso, enÍim, para representar a licitante durante a reunião de abertu-
ra dos envelopes Proposta ou Documentaçáo relativa a este Pregáo, caso em que será
mantido o seu preÇo apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenaçâo das pro-
postas e apuraçáo do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Comple-
mentar rf l23l06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão cre-
denciar-se apresentaldo a Certidão de Inteiro Teor da Junta Comercial, Declaração de
ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data não superior a 60 (sessen-
ta) dias.
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4.6.L - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sanções cabíveis, carac-
tenzxâ renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n' l23l06 aplicáveis ao presente certame;

4.7 - O representante poderá ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

4.9 ' A não apresentação ou a náo incorporação do documento de credenciamento não
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma-

4.1o - caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentaçào necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada
quando do inÍcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de
lance, de negociaçáo e a interposiçáo de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1.Atéodia,horárioelocaisfixadosnopreâmbu1ode@
apresentar à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitaçáo (conforme
Anexo III), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e ru-
bricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destaca-
dos, além da razâo social do licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes
dizeres:

6. DA PROPOSTÂ DE PREçOS

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA-MS

PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2018
REGISTRO DE PREçOS
ENVEIOPE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA - MS

PREGÃO PRESENCTAL N" 065/2018
REGISTRO DE PREÇOS

ENVELOPE DOCUMENTAçÃO

6. 1 - A proposta contida no Envelope p
informaçôes e caracterÍsticas:

6.f .1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, co-
mo também rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas.
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6.1.2 - A licitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Edi-
tal, marca do objeto e ao Íinal a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou
por extenso, os preços para aquisiçáo de Produtos, deverão sob pena de desclassiÍicação
respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referência, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente seráo aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$),

em algarismos arábicos.

6.1.4 - Nos preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento,
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6.1.5 - Os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, pós-

vírgula, e a proposta deverá conter as mârcas dos itens, sob pena de desclassilicação.

6.1.6 - O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE RE-

FERÊNCrA Do REsPEcTIvo ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6,1.7 - A última folha deverá estar carimbâda com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.8 - Deve indicar o prazo de entrega dos produtos, náo superior a 03 (três) dias úteis,
após a solicitaçáo do Departamento de Compras, obedecida a quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que náo poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentação da proposta implicará plena aceitaçáo, por parte da licitante, das

condições estabelecidas neste edital.

6.3-Édeinteira
apresentadas.
6.4 - Caso os prazos
proposta, os mesmos
gamento.

responsabilidade da proponente o preço e demais condições

estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6. 1.9, não estejam indicados na
seráo considerados como aceitos pela licitante para efeito de jul-

6.5 - Náo se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou
que apresentar preços unitários inexequÍveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, in-
compatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos
encargos.
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6.5.1 - Apresentar junto à proposta impressa, cd ou pen drive, contendo proposta emiti-
da através do sistema de cotação. Para efetuar a cotaÇão neste sistema, a licitante deve-

6'6 - As Propostas de Preços poderáo ou náo contemplar a totalidade dos quantitativos
fixados para cada item constante do Anexo I deste edital.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAçÃO OaS PROPOSTAS
7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Editat, será aberta sessâo públi-
ca para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e docu-
mentaçáo de habilitação.

7.2 - A Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n" 01, contendo a proposta de preços
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise
prévia dos preços, observando a exatidáo das operações aritméticas que conduziram ao
preço tota,l, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e
adotando como critério de aceitabilidade o preço .Unitário por ltem,.

7.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital,
devendo ser classiÍicadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, so-
mente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos em especial o disposto no
item 6.7 e 6.7.7.

7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionará as
propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios:
af classiÍicará a licitante autora da proposta de menor preÇo por item e todas aquelas
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 5% (cinco por cento), em rela-
ção ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais, nos termos do Artigo 44, s2"
da Lei Complementar 12312006.

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, se-
ráo selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preÇos ofertados, observado
o subitem 6. 1.6;

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000 _ Fone/F ax | (06:) 3272-7400
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cf havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances
realizarem-se á o sorteio para deÍinir a ordem da apresentação dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos preÇos, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresen-
taçáo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, inlci-
ando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem de-
crescente de valor.

7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre
os lances, para agilizar a sessâo.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes
para eventuais consultas telefônicas, os quais disporáo até o máximo de 02 (dois) minu-
tos, por consulta.

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federal f 12312006 de 14.12.2006, na
presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pe-
las microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores atê 5o/o (cinco por cen-
to) à proposta mais bem classiÍicada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada será convo-
cada para apresentar novâ proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de pre-
clusâo.

7.9.2 ' Nào ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.I deste Edital, seráo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
7.8.1 deste Edital, na ordem classiÍicatória, para o exercÍcio do mesmo direito (inciso II
do art. 45 da Lei Compiementar Federal n" l23l2006 d,e 14.12.2006l.

7.9.3 - Na hipótese do náo registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o ob-
jeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§
1" do art. 45 da Lei Complementar Federal n" l23l2006 de 14.12.2006l.
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7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, im-
plicará a exclusáo da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do ú1timo pre-

ço apresentado pela licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desis-
tente às penalidades previstas neste Edital.

7.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encer-
rada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR
PREçO POR rTEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.L2, para hns de celeridade do processo, será aber-
to o envelope de habilitaçáo do licitante vencedor.

7.14 - A critério da Administraçáo Rlblica poderá ser solicitada amostra dos produtos
ao licitante detentor da menor proposta.

7.15 - Quando solicitada a amostra deverá ser apresentada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

7 .16 - Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada,
frente ao desatendimento das especiÍicações técnicas exigidas neste Edital e seus ane-
xos, e pela análise de amostras que poderào ser solicitadas, a critério do órgáo licitador,
o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim suces-
sivamente, respeitada a ordem de classificaçáo, até que uma atenda às exigências.

7.17 - Declarada a vencedora da licitação e náo havendo interposição de recurso ou so-
licitação de amostras, o Pregoeiro fará a adjudicaçáo do objeto à vencedora, com imedia-
ta emissáo da conÍirmação, que discriminarâ e documentará as condições específicas
para a contratação.

8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO
8.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapasÀ
Pregoeiro, na forma do item 2.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá
comprovar, mediante apresentação no ENVELopE n." 02, os documentos a seguir
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte
ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exarne correspondentes:

8.1.1 - Documentaçáo relativa à HABILITAçÃO UURÍpfCe:

sidrolândia-MS - Rua são Pauro, 964 centro cEp: 79170-000 - Fone/F ax : (067) 3272-7400 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alteraçôes ou a
respectiva consolidaçáo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de
eleiçáo de seus administradores; ou ainda

cl Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleiçâo da diretoria em exercÍcio.

d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia junta-se
para a habilitaçáo o CNPJ da respectiva empresa.

e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro de autorizaçáo para funcionamento expedido
pelo órgáo competente, quando a atividade assim o exigir.

Obs: os

4.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRÂBALHISTA:

al Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);

bl Alvará de Localização e Funcionamento ou Âlvará de Licença e
Funcionamento, expedida pelo órgáo competente da esfera Estadual ou Municipal da
sede da licitante, para exercer atividade perünente com o objeto licitado, que esteja
dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licença deverá ser fornecida
pelas Administrações Regionais.

cf Prova de inscriçáo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativa ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao raÍno de atividade e compatível com o objeto licitado;

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à DÍvida Ativa da União, e
INSS emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional /
Receita Federal do Brasil);

sido apresentado na etapa de credenciamento,
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgáo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa,
com validade na data da realizaçáo da licitação, mediante apresentaÇão de certidões ne-
gativas de competência municipal:

I) Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Muni-
cipal em separado, as propoaentes deverão apresentar as duas certidões, isto é,

Certidáo sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários (Ex.: IPTU e

ISSQN respectivamente);

II) Caso a certidão não inclua todos os Tributos (mobiliários e imobiliários) e a propo-
nente náo possua imóvel cadastrado em seu nome deverá apresentar documento
emitido pela Prefeitura Municipal que comprove tal fato ou certidão negativa de
imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, da sede da licitante.

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia poÍ Tempo de Serviço
(FGTSI, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n." 8.036, de 11 de
maio de 1990.

hl Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Lei n." 12.44O, de 07 de julho
de 2011.

i) Alvará de Licença Sanitária (ALSI) de titularidade da empresa licitante, expedido
pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante.

8.r.3 - DoCUMENTAçÃO RELATwA À qUru,rrrCAçÃO rÉcurca:

a'1.4 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito públi-
co ou privado, declarando que a licitante executou ou está executando satisfatoriamente
serviços pertinentes e compatÍveis ao objeto desta licitaçáo, devendo informar o nÍvel de
satisfaçáo com a execução dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificaçâo da
pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emi-
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tente ou conter razáo social, CNPJ, endereço, telefone e com identiÍicaçáo do signatário
assinatura do responsável legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nâo serão conside-
rados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da em-
presa proponente;

a) Seráo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou
que tenham pelo menos uma mesma pessoa fisica ou jurÍdica que seja sócio da
empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para
a comprovação da qualiÍicaçáo técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto os
itens que comprovarão as exigências.

8.2 - DOCUMENTAçÃO RELATTVA À gUalmlCaçÃO ECONÔMICO-FTNANCEIRÂ

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação Íinanceira da em-

presa, vedada a sua substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de

abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número

de registro da Junta Comercial, bem como a identifrcação da assinatura do titular ou

representante legal da empresa e do contabilista responsável pela escrituração.

a. 1) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anôni-

ma, admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado,

acompanhado de cópia da respectiva publicaçáo em Diário OÍicial.

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem

cumprir a exigência conüda no inciso I, mediante a apresentaçáo do Balanço de Aber-

tura ou do úlümo Balanço Patrimonial levantado.

a.3) somente seráo válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do úl-
ümo exercício financeiro.
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devendo ser obriqatoriamente assinado pelo contabilista responsável.

b. 1) A análise da qualificaçáo econômico-financeira será feita da seguinte forma:

b.2) Solvência Geral (SG)

Onde:

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + Passivo Eígível à Longo Prazo

b.3) Estaráo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado

maior a i (um) no índice(SG).

4.2.L - Certidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica;

4.2.2 - Declaraçáo, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos
impeditivos da habilitaçáo, conforme Anexo IV deste Edital.

8.2.3 - Declaraçáo da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do arttgo 7" da Constituição Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

4.2,4 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão
público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não
conste expressamente seu pr€\zo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta)
dias contados da data de sua emissáo.

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deveráo estar:

a.4) poderão

Contábeis, as
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ser exigidas das empresas para confrontaçáo

informações prestadas à Receita Federal.

Fls.

Rubhca C

ecomoa) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNpJ
endereço respectivo;
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b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c) se a licitante for a filial, todos os
exceto aqueles documentos que, pela
emitidos somente em nome da maluiz.

documentos deverão estar em nome da hlia1,

própria natureza, comprovadamente, forem

8.4 - Os documentos eúgidos neste Pregáo poderáo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou
publicaçáo em órgáo da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos de habilitaçáo poderáo ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela
Equipe de Apoio a partir do original até às 11:00 horas do último dia útil que anteceder
a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação;

OBS: O pregoeiro e a Equipe de Apoio não autenticarão documentos na data do cer-
tame;

A.4.2 - Seráo aceitas somente cópias legíveis;

8.4.3 - Náo serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

a.4.4 - O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

8.5 - Com relação à documentaçáo de regularidade fiscal, sendo a licitante microem-
presa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos
exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restriçáo (art. 43 da Lei Comple-
mentar Federal n" l23l2O06 de 14.l2.2006l.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e

havendo alguma restriçáo na comprovâçáo da regularidade Íiscal, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resul-
tado, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administração Pública, através do Pre-
goeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelarnento do débito, e

emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§

1" do art. 43 da Lei Complementar Federal n"l2312006 de L4.72.2OO6 alterado pela Lei
Complementar Federal 147 de 07 de Agosto de 2Ol4l.

8.5.2 - A náo regularizaçâo da documentação, no prazo concedido, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federai n"
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8.666193 de 21.06. 1993, sendo facultado à Administraçáo convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classiÍicaçáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita-

çáo (§ 2" do art.43 da Lei Complementar Federal n" l2312006 de L4.l2.2OO6l.

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitaçáo
das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, seráo desqualiÍicados e

não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo

de 08 (oito) dias úteis para a apresentaçáo de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatório.

8.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e náo
aceitos;

A.7.2 - As licitantes poderáo abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

9. DO RECURSO E DA TMPUGNAçÃO

9.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

abertura da sessáo de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnaçáo a petiçáo deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do

Municipio contendo os documentos necessários para a perfeita identificaçáo da
impugnante, bem como de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de

representaçáo do signatário, sob pena de náo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnaçáo ao ato convocatório, será designada nova data para
realizaçáo do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem.

9.3.1 - Náo sendo possivel a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para
a realizaçáo deste Pregão, deverá o impugnante participar normalmente do certame até
que haja o mérito relativo a impugnação.

9.4 - A manifestaçáo da intençáo de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser
feita o Pregoeiro imediatamente após a declaração do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua maniíestação explicitará, necessariamente, a motivação
consistente que será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua
aceitação ou não.
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9.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto
à (s) licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentâção das razões recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas
contrarrazões em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregáo.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficaráo intimadas a fazê-lo
desde a reunião de realizaçáo deste Pregáo.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhará à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a
decisáo proferida pela autoridade competente responsável pela homologaçáo da licitação.

9.1O - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica
tão somente a invalidação daqueles atos que náo sejam passíveis de aproveitamento.

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em
consequência homologar o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - Homologada a licitaçáo será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constaráo os preços a serem pralicados,
com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem
celebrar contrato para fornecimento dos produtos, nas condições deÍinidas neste edital e

seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os
produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classiÍicaçào e os
quantitativos propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de
03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reuniáo e assinatura da Ata de
Registro de Preços.
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fO.2.1 - O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, poÍ igual perÍodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Comissáo de Licitaçáo.

1O.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitaçôes e Compras providenciará
a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

1O.4 - As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras da
Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

10.5 - Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocarâ as demais licitantes, na ordem de classiÍicaçáo.

10.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocaçáo para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes
estaráo liberadas dos compromissos assumidos.

1O.7 - A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência l2ldozel
meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

11. DOS USU/{RIOS DA ATA DE RBCISTRO DE PREçOS
11.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde na
qualidade de Usuárias da Ata.

11.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
aplicação das sanções previstas neste edital.

11.3 - As Usuárias da Ata deverão informar ao Orgão Gerenciador do Sistema de
Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de
empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos
remanescentes e aplicação das penalidades cabÍveis ao fornecedor faltoso.

11.4 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de
outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao
Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Municipio.

11.4.1 - As Adesões previstas na forma do item acima náo poderão exceder ao quintuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgáo
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gerenciador e órgáos participantes, independentemente do número de órgáos náo
participantes que aderirem.

1 1.5 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de
Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas neste edital.

11,6 - O Município de Sidrolândia náo se obriga a hrmar contrataçôes oriundas do
Sistema Registro de Preços, Íicando-lhe facultada a utilizaçáo de outros meios para
aquisiçáo de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

12. DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ÂCEITE E RECEBIMENTO.
12.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, formalizada pelo

Departamento de Compras do Município dela devendo constar: a data, o valor unitário
do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o pÍazo, o carimbo e a
assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a empresa contratada,
devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da
Ata.

12.2 - A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de

fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

L2.3 - O local da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de
Fornecimento. conforme o ITEM. podendo ser na sede da unidade requisitante ou
em local em que esta indicar. sempre dentro do Municipio de Sidrolândia /MS.

12.3.1 - O prazo de entrega será conforme solicitaçáo do órgão/entidade requisitante,
náo podendo ultrapassar 03 (três) dias da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

12.3.2 - O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a76
da I*í 8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação das especihcações, mediante
"Termo de Aceite Provisório";

bf DeÍinitivamente, após a veriÍicação da qualidade, quantidade, características,
especificações dos produtos, e conseqüente aceitaçáo pela equipe responsável, no prazo
máximo de O5 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite DeÍinitivo".
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12.3.3 - Seráo recusados os produtos que não esteja em perfeito estado e que náo
atendam as especiÍicações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para
consumo.

12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou não
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente , flo pÍazo de 05 (cinco) dias úteis,
a Administração convocará a segunda classiÍicada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabíveis.

L2.6 - A segunda classiÍicada só poderâ fornecer à AdministraÇáo quando a primeira
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.7 - Os produtos, objeto desta licitação, deveráo ser entregues acompanhados de

notas Íiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçáo, dela devendo
constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a
quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.078 de 1llo9l9o - Código de Defesa do

Consumidor.

12.10 - As despesas relativas à entrega dos produtos correráo por conta exclusiva da
usuária da ata.

13. DA CONTRÂTAçÃO
13.1 - As obrigaçôes decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro
de Preços seráo firmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições
estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n'. 8.666/93, e será
formalizada através de:

af Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envoiver
obrigações futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando
presentes obrigações futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante deste edital, cujas
condições deveráo ser manüdas na suâ integralidade.

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000 - Fone/F ax : (067\ 3272-7400
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13.2 - o prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03
(três) dias úteis, contados da convocação.

13.3 - os quantitativos de Íornecimento seráo os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de
Preços.

13.4 - A licitante vencedora náo poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir,
total ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo.

14. DO PREçO E REvrSÃO

Registro de Preços.

14.2 ' Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Pregoeiro notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado
para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

14.3 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e
sem prejuizos das penalidades cabíveis.

14.4 - Simultaneamente procederá a convocação das demais
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade

dos preços, o Pregoeiro
cancelará o seu registro,

fornecedoras, respeitada
de negociação.

14.5 - Na ocorrência de canceiamento de registro de preço para o item poderá a
Prefeitura Municipal de sidrolândia - MS, solicitar nova iicitaçáo para a aquisição do
produto, sem que caiba direito de recurso.

15. DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento, decorrente do
efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque, no prz\zo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentaÇáo da respectiva
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o
art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n"
8.666 /93 e alterações.

Sidrolândia-MS - Rua São paulo, 964 Cenro CEp: 79170-000 _ FoneiF ax : (067) 3272_7400_
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16.2 - Os pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçáo, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentação das Certidoes Negativas de Débito com o
INSSecomoFGTS.

15.3 - Ocorrendo erro
será sustado para que
paraopagâmentoaser

15.4 - Caso se constate
Compras, a seu critério,

no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo
contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo.

erro ou irregularidade na nota Íiscal/fatura, o Departamento de
poderá devolvê-la, para as devidas correçóes, ou aceitá-la.

15.5 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

15.6 - Na pendência de liquidação da obrigaçáo financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.

15.7 - A Administraçáo Municipal não pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e
formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou náo instituiçôes hnanceiras.

16.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese
de mora por parte da contratante.

16. DAS SANçOES ADMINISTRATwAS
16.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, Íicará a fornecedora, a juizo do orgâo Gerenciador do sistema de
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou
contrato;

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo,964 Centro CEp: 79170-000 - Fone/Fax: (067) 3272-7400
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II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com
a administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos.

L6.2 - As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas
cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustiÍicado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestaçáo em
atraso até o décimo dia;

II - Rescisáo unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

16'4 - Por inexecuçáo total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou
da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação peraÍrte a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente
com as sançôes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisáo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
afi.77 a 80 da Lei Federal n" 8.666193.

16.6 ' Apresentação de documentação fa1sa, náo manutenção da proposta e
cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuizo das demais cominações legais:

Sidrolândia.MS-RuaSãoPaulo,964CentrocEP:79l70-000-Foneffax:(o67\3272-74o
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I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com

a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certihcado de Registro
Cadastral deste Município.

L6.7 - A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no Prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da noüÍicação ensejará também a aplicaçáo da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar
com a Administração Priblica deste Município, enquanto não adimplida a obrigaçáo.

16.8 - Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no

respectivo processo, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notiÍicaçáo ou
publicaçáo do ato.

16.9 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicaçáo do princípio da proporcionalidade, em razão de

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notilicada da
pretensáo da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

16,10 - As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certiltcado de

Registro Cadastral deste Município.

16.11 - Competirá a Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade de detentora da Ata
de Registro de Preços a aplicaçáo das penalidades previstas no subitem 17.1 e seus

incisos, e no inciso 111, subitem 17.3.

L6.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitação
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o

prazo de sançâo mínima de 02 (dois) anos

16.13 - O Orgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento
caberá à aplicaçáo das demais penalidades previstas no instrumento de convocaçáo.

16.14 - As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro
do Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000 - Fone/Fax (067) 3272-'t4OO I,z,/r.
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t7.DO CANCELAMENTO DO PREçO REGISTRÂDO
l7.l - A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal Sidrolândia quando:

l7.l.L ' A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não
retirar o instrumento equivalente to prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata
de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceitável;

17.1.2 ' Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecuçáo total ou parcial do instrumento
de ajuste;

17.1.3 - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver
êxito na negociação;

L7.1.4 - Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços
por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

17.1.5 - Por razào de interesse público, devidamente motivado.

L7.2 ' cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fomecedora com
classiÍicaçáo imediatamente subsequente.

17.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

18.1 - As desp
secretaria Municipal de saúde, usuâria da Ata de Registro de preços, cujos programas
de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n"S.666/93 e alterações.

19. DAS DISPOSIçOES FrNÂrS
- serão desclassificadas as propostas que ". o@
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestâmente inexequíveis,
global ou unitário por lote simbólico, irrisório ou cotaçáo de valor zero.

19.1
legais
preÇo

18. DA
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19.2 - Ê, facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveriâ ser apresentado em sessão
pública da licitação.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administração, no interesse da
administraçáo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitaçáo, observada as disposiçóes contidas no art. 49 da ki n. 8.666193 e arts. 17 e 18

do Decreto Municipal n. 115/2013.

19.4 - Após a apresentação da proposta, náo caberâ desistência, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes sáo responsáveis pela Íidelidade e legitimidades das informaçóes e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da
preparação e apresentaçáo dos documentos, independentemente do resultado do
processo licitatório.

19.6 - Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçâo do certame na data marcada, a sessão será automaticÉrmente transferida para o

primeiro dia úül subsequente, no mesmo horário e loca.l anteriorrnente estabelecido, salvo
comunicaçáo ao contrário.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia de inÍcio e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente.

19.8. O desatendimento de exigências formais náo essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualiÍicaçáo e da
exata compreensão de sua propostâ, durante a realização da sessão pública da licitaçáo.

19.9. As norrnas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que
regem a lei.

19.10. O ato de homologação do procedimento náo confere o direito à contrataçáo.

19.11. Os casos omissos seráo resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislação
vigente.

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79t70-0OO - Fone/Fax: (06713272-7400 //'Z
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19.12. Os envelopes contendo a "documentação e propostas" eliminadas do certame
Íicarão a disposiçáo dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do
encerramento da licitaçáo, após este perÍodo seráo destruidos.

19.13. Qualquer ato declaratório não apresentado em qualquer fase do torneio
licitatório, podendo o credenciado representante preencher a declaraçáo no momento da
sessão.

19.14. As decisões do pregoeiro seráo consideradas deÍinitivas somente após
homologaçâo do procedimento pelo Secretário Municipal de Saúde.

19.15. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente
será admitidas por escrito, endereçadas o Pregoeiro, cujo endereço é Rua São Paulo, n"
964, Centro, CEP 79170-000, neste Município, até o segundo dia que anteceder a data
de recebimento dos envelopes I e II no horário de 7h00min às 11h0Omin horas.

19.16 - No mesmo endereco mencionado no subitem anterior. poderá ser examinado o
Edital e o Termo de Referência, sendo que será cobrada a taxa no valor de R$ 3O.00
(trinta reais). para obtenÇáo do instrumento convocatório.

19.17. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as
questões resultantes desta licitaçáo e que náo possam ser dirimida administrativamente.

Sidrolândia-MS, 18 de Setembro de 2018.

Re Silva Santos
de Fazenda, Tributação
Estratégica

Secretário M
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PROCESSO ADMINISTRATwO N' 2A33 I 2OL8
PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2018

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de preços para ' Aquisiçáo de instrumentos médicos hospitalares e

odontológicos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde" e

de acordo com as especiÍicações e as respectivas quantidades constantes no Anexo II
deste Edital.

WSTIFICATÍVA: Se faz necessário a aquisiçáo desses instrumentos pois sáo essenciais
nos atendimentos médico-hospitalar e odontológicos nas unidades da rede municipal de

saúde do Município de Sidrolândia.

PRÂzo urixfuo PARÂ os FoRNECIMENToS: 03 (três) dias úteis a contar da solicita-

ção do DepartaÍnento de Compras.

ADJUDICAçAO DO OBJETO: menor preço unitárro.

Obs: O pedido das mercadorias será de acordo com a necessidade através de ordem de

compra. No momento da entrega do produto, será veriÍicado as quantidades e condiçÕes

dos produtos, assim como prazo de validade e embalagem, caso esteja em desacordo
com o produto licitado será devolvido e o fornecedor e o mesmo deverá efetuar a troca.

PREÇOS REFERENCIAIS PARÂ CRITÉRIO DE ACEITÂBILIDADE:

Sob pena de desclassificaçáo os valores deveráo respeitar os seguintes preços máximo pa-

ra cada item, a seguir elencados:

ITEM PRODUTO UNIO. QUANTID. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

MAR.
CA

1

Abridor de gesso (aço inox d€ 28 cm comprimento) -
material: produto conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420
tamanho: 27cm embâlagem: plástica individual, constando
os dados de identiÍicaçáo, procedência e íastíeabilidade
marca: abc fabíicante: abc instrumentos cirúrgicos garantia:
10 anos contra dêfeitos de fabricação certificaçôesi fabíica-
do de acoído com padrôes internacionais de qualidade,
noímas da abnt, ce. reg. ms: res.anvisa n"260/2002

UN 1 640,00 640.00

2 Bandejas inox p/ matêrial curativo 30x20x5cm - fabricado
com a atta qualidade do aço inox aisi420, que determina
sua utalização por anos de processamento ê reutilizaçáo.
PÍoduto indicado parâ uso em autoclaves (vapor e óxido de
etileno) e estuÍas.

UN 26 130,00 3.380.00

3 Bandeja lisa retangular tamanho 30x20x4cm - fabricâdo
com a alta qualidade do aço inox aisi420, que determina
sua utilizaçáo por anos de pÍocessamento e reutilizaçáo.
Produto indicado para uso em autoclaves (vapor e óxido de
etileno) e estufas.

UN 2 140,00 280.00

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000 - Fone/Fax (067) 3272-'1400
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4 Cabo de bisturi número 03 - pÍoduto confeccionado em

aço inoxidável aisi{2014cm plástica individual, constando
os dados de identiflcaÉo, procedência e rastreabilidade 10

anos contra defeitos de fabricação fabíicado de acordo com
padÍóes internacionais de qualidade, noímas da abnt. ce.
tamanho 03 p/ lam. 10 a 20

UN 3 18.50 55.50

Cabo de bisturi númêro 04 - produto conleccaonado em
aÇo inoxidável aisi-42014crn plástica individual, constando
os dados de idenlificaçáo, píocedência e Íastreabilidade 10

anos contra defeitos de fabricaÉo fabricado de acordo com
padrôes intemacionais de qualidade, noímas da abnt, ce.

tamanho 04 p/ lam. '10 a 20

UN 23 12 00 276,00

6 Cabo de bisturi longo - produto clnfeccionado em aço
inoxidável aisi-42014cm plástica individual, constando os
dados de identiÍicaçáo, procedência e rastreabilidade '10

anos contÍa defeitos de fabricação fabíicado de acordo com
padrôes internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.
tamanho 04 p/ lam. 10 a 20

UN 3 19 80 59.40

7 Calxa de lnox 26xí2x6cm - bandeja com tampa conÍeccio-
nada em aço inox aisi 304 18/8 o que a torna mais leve.
lndicada para esterilizaçáo em estufas e autoclaves (à vapoí
e óxido de etileno) tamanho 26x12x6cm

UN 25 160,00 4.000,00

8 Esto.lo inox liso 20 x 10 x 5 - caixa parâ guardar instrumen-
tais cirúrgicos e paía esterilizaÉo dê instrumentais médicos
confeccionada em aço inox aisi 304 18/8 o que a toína mais
leve. lndicada para esterilização em estufas e autoclaves (à

vapor e óxido de etileno)

UN 65 150,00 9.750,00

I Cuba redonda paía assepsia íocm - defeitos de fabÍicâ-

çáo. Dimensóes: 10 x 5 cm. Capacidade:300 ml, material:
aço inoxidável reg. Anvisa: 10253649013

UN 25 86.00 2 150.00

í0 Cuba rim oval 26 x 12 cm - capacadade 750m1 UN 5 48,00 240,00
11 Cuba pequena 9cm - cuba rim inox UN 5 42.00 210,00
'12 CUBA MEDIA - cuba rim inox UN 5 60,00 300,00

í3 Cuba rim inox UN 5 48,00 240,00

14 Pinça Adson com dente 12 cm - produto confeccionado
em aço inoxidável aisi{20. Tamanho: 12cm. Garantia de 12
meses contra defeitos de fabricâÉo. Fabíicado de acordo
com os padrôes internacionais de qualidade e as nomâs da
abnt, ce. reg. ms: 103M850059.

UN 5 18.80 94,00

15 Plnga Adson sem dente 12 cm . produto conÍeccionado
em aço inoxidável aisi-420. Tamanho: 12cm. Garantia de '12

meses contía defeitos de íabricaÉo- Fabíicado de acordo
com os padÍóes internaqionais de qualidade e as normas da
abnt, ce. reg. msr 10304850059.

UN 5 18,00 90.00

16 Pinça allis baby í2 cm - abc garantia de 12 meses contía
defeitos de Íabricaçâo- Fabricado de acordo com os padróes
internacionais de qualídade e as normas da abnt, ce. Íeg.
ms: 10304850059.

UN 5 62,00 310.00

17 Pinça anatômica com dente í4 cm - mateÍial: produto
confeccionado em aço inoxidável aisi-420 garantia: 10 anos
contra defeitos de fabricáÉo certificâçóes: fabricâdo de
acordo com padrões internacjonais de qualidade, normas da
abnt, ce.

UN 5 28,00 140,00

't8 Pinça anatômica sem dente 14 cm - material: produto
confeccionado em ago inoxidável aisi-420 garantia: 10 anos
contra defeitos de Iabricação certificâçóes: íabricâdo de
acordo com padróes internâcionais de qualidade, noímas da
abnt, ce-

UN 5 26.50 132,50

19 Pinça anatômica cgm dgnte de ràto í6cm - material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420 gaÍantia:

UN 65 14.00 910,00

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79170-000 - Fone/Fu<: (067\ 3272-7aO.OaZ,--

v



Fls.

Rública. P

PREFEITURA MUNICIPAL DE sIDRoLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,&4F: 03.50 i .57.1/0001 -l I

10 anos contra defeitos de Íâbricação certificaçles: fabrica-
do de acordo com padróes internacionais de qualidade,

normas da abnt, ce.

20 Pinça anatômica com serrilha 1ôcm - material: produto
confeccaonado em aço inoxidável aisi-420 garantaa: 10 ânos
contía deÍeitos de fabricaÉo ceÍtificaçóes: fabricado de
acordo com padrões inte.nacionais de qualidade. noÍmas da
abnt, c€.

UN 60 18,00 1.080,00

21 Pinças backaus - material: pÍoduto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 tamanho: 13cÍn embalagem: plásticá
individual, constando os dados de identificaÉo. píocedência
e rastreabilidade marca: abc fabricânte: abc instrumentos
cirurgicos garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
cediflcãçÕes: fabricado de acordo com padíôes intemacio-
nais dê qualidade, normas da abnt, ce

UN
6

68,00 408.00

Pinça kelly reta - material: produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 tamanho: 16cm embalagem: plástiÇa

individual, constândo os dados de identificaÉo, procedência

e rastreabilidade garantia: 10 anos contÍa deÍeitos de fabri-
caÉo certiÍlcaçóesr fabricado de acordo com padróes inter-
nacionais de qualidade, nomas da abnt,

UN 108 38,00 4.'104.00

23 Pinça kelly curva - material: produto coníeccionado em aço
inoxjdável aisi420. tamanho: í6cm. embalagem: plástica
individual, constando os dados de identificação, procedéncia
e rastreabilidade garantia: 10 anos contra defeitos de fabri-
cação certificaçoes: fabricado de acoído com padróes inter-
nacionais de qualidade, normas da abnt,

UN 68 38,00 2.584.00

24 Pinças crile curva sem dente í6 cm - produto confeccio-
nado em aço inoxidável aisi'420. Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricâÉo. Fabíicado de acoÍdo com
padróes internacaonais de qualidade, normas da abnt,

UN 58 36,80 2.134,40

Pinça crile rEta 16cm - produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 tamanho: 14cm embalagem: plástica
individual, constando os dados de identificaÉo, procedência
e íastreabilidade garantia: 10 anos conka defeitos de íabÍi-
caÉo c€rtiílcações: fabricado de acoÍdo com padrões inter-
nacionais de qualidade, noímas da abnt

UN 58 36,80 2.1U.40

Pinça crille curva longa - píoduto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 embalagem: plástica individual, constan-
do os dados de identiílcaÉo, procedência e rastreabilidade
garantia: 10 anos contra defeitos de labricâÉo c€dificações:
fabricado de acordo com padrões internacionais de qualida-
de, normas da abnt

UN 5 43,00 215,OO

Pinça crile reta longa - produto conÍeccionado êm aço
inoxidável aisi-420 embalagem: plástica individual, constan-
do os dados de identificaçáo, procedência e raskeabilidade
garantia: 10 anos conka deÍeitos de fabricaÉo certificaÇões:
Íabricado de acordo com padrões internacionais de qualida-
de, normas da abnt

UN 5 48,00 240.00

28 Pinça chelron para assepsia - produto confeccionado em
aço inoxidável aisi-420_ Garantia de 12 meses contra defei-
tos de fabricâção Fabricâdo de acordo com padrões inter-
nacionais de qualidade, normas da abnt. cê. reg.

UN 6 98,00 588.00

29 Pinça kocher com dente reta 14 cm - material: produto
confeccionado em aço inoxidável aisi-420 tamanho: 14cm
embalagem: plástica individual, constando os dados de
identiÍcaÉo, píocedência e rastreabilidade marcâ: abc
fabricante: abc instíumentos cirúÍgicos gaÍantia: 1O anos
contra dêfeitos de fabricação certificações: fabíicado de
acordo com padíões internacionais de qualidade, normas da
abnt

UN 65 69,00 4.485,00
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30 PInça kocher com dente 16 cm - material; produto confec-

cionado em aço inoxidável aisi-420 tamanho: 16cm embala-
gem: plástica individual, constando os dados de identiÍica-

ção, procedência e rastreabiladade marca: abc fabricante:
abc instrumentos cirúrgicos garantia: 10 anos contra defei-
tos de fabricação certmcaçóes: Íabricado de acordo com
padrÕes inteínacionais de qualidade, normas da abnt.

UN ô8.00 68.00 340,00

Pinça mosquito curva 12 cm - material: produto confecci-
onado em aço inoxidável aisi-420 garantia: 10 anos contía
defeitos de fabricação certificaçóes: fabricado de acordo
com padróes internacionais de qualidade, normas da abnt

UN 1 34,00 34.00

Pinça mosquito reta . mateÍial: produto confeccionado em
aço inoxidável aisi-420 tamanho: 12cm cuÍva garantia: '10

anos contra defeitos de ÍabricaÉo certificaçôesi labricado
de acordo com padróes intemacionais de qualidade, normas
da abnt

UN 6 34,00 204.00

33 Pinça para antissepsia foester - produto conÍeccionado
em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual,
constando os dados de identiÍicaÉo, procedênciâ e rastíea-
bilidade. - garantia de 10 anos contra defeitos de fabÍicação-
- cediflcaçóes: fabricado de acoÍdo com padrôes internacio-
nais de qualidade, normas da abnt

UN 65 78.00 5.070,00

34 Pinça halsted mosqulto reta í2cm - material: produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420 gaíantia: 10 anos
contra defeitos de fabricaÉo ceítifcaÇóes: fabrícâdo de
acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da
abnt

UN 5 38.00 190,00

35 Pinça halsted mosquito reta í6cm - material: produto

coníeccionado em aço inoxidável aisi{20 tamanho: 16 cm
reta gârantia: '10 anos contra defeitos de fabricaçáo certifi-
caçóes: ÍabÍiÇado de acordo com padÍóes internacionais de
qualidade, normas da abnt

UN 60 38.00 2 280,00

36 Pinça halstêd mosquito cuíva í2cm - material: produto
confeccionado em aço inoxidável aisi-420 gaíantia: 10 anos
contra defeitos de fabricaçáo certificações; fabricado de
acordo com padíóes internacionais de qualidade, normas da
abnt

UN 5 38,80 194,00

Pinça pozzi 24cm - material: produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 embalâgem: plástica individual, constan-
do os dados de identiÍicação, procedência e rastreabilidade
garantia: Í0 anos contra defeitos de fabricação certiÍicações:
fabricado de acordo com padrões internacionais de qualida-
de. noamas de ãbnt

UN 5 79,80 39S,00

38 Pinça rochester íeta 'l8cm - material: produto conÍeccio-
nado em aço inoxidável aisi-420 embalagem: ptástica indivi-
dual, constando os dados de identific€Éo, procedência e
rastreabilidade garantia: 10 anos contra deÍeitos de fabrica-
ção certificaçôes: Íabricâdo de acordo com padrôes interna-
cionais de qualidade, normas da abnt, ce.

UN 5 108,00 540,00

39 Pinga roch€ster curva í8cm . material: produto confeccio-
nado em aço inoxidável aisi-420 embalagem: plástica indivi-
dual, constando os dados de identificaçáo, procêdência e
rastreabilidade garantia: 10 anos contÍa deíeitos de fabrica-
çáo certificaçoes: Íabricado de acordo com padrôes internâ-
cionais de qualidade, noímas da abnt, ce

UN 5 108 00 540,00

40 Pinça kocher reta í6cm - material: produto confeccionado
em aço inoxjdávêl aisi-420 embalagem: plástjca individual,
constando os dados de identificaÇáo, procedência e rastrea-
bilidade garantia: 10 anos contra defeitos de fâbricaçáo
cedificâçóes: fabricado de acoído com padrôes internacio-
nais de qualidade, noímas da abnt, ce.

UN 4 102,00 408,00
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41 Pinça kocher curva 'l6cm - material: produto confecciona-
do em aço inoxidável aisi-420 embalagem: plástica individu-
al, constando os dados de identiÍicâÉo. procedência e
rastreabilidade gaÍantia: 10 anos contra deÍeitos de tabrica-

ção certificaçóes; fabricado de acordo com padróes interna-
cionais de qualidade, normas da abnt. ce

UN 4 78.00 312.00

42 Porta agulha'l2cm - material: píoduto confeccionado em
aço inoxidável âisi-420, tamanhor 12cm, embalagem: plásti-

ca individual, constando os dados de identificaÉo, pÍoce-
dência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeitos
de fabricaçáo, ceílificaçóesr fabricado de acordo com pa-

drões internacionais de qualidade, nomas da abnt, ce.

UN 10 44.00 440.00

43 Porta agulha grande - material: produto conÍeccionado em
aço inoxidável aisi-420, tamanho: 'l8cm, embalagem: plásti-
cã individual. constando os dados de adentaÍicaÉo, proce-

dência e íastreabilidade, garantia: 10 anos contra deÍeitos
de fabÍicação, certiÍlcaçôes: Íabricâdo de acordo com pa-

drões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.

UN 58,00 232.00

44 Porta agulha médio - material: produto confeccionado em
aço inoxidável aisi-420, tamanho: 16cm, embalâgem: plásti-

ca individual, constando os dados de identifrcação, proce-
dência e rastíeabilidade, garantia: 10 anos contra defeitos
de fabricaçáo, ceÍtiíicaçóes: fabÍiÇado de acordo com pa-

drões internacionais de qualidade, nomas da abnt, ce.

UN 64 48,00 3.072.00

45 Tesoura cirúrgica romba,/rombrretâ 15cÍn - material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, tamanho:
15cm, embalagem: plástica individual. constando os dados
de identifcação, procedência e rastreabilidade, garantiai 10

anos contra defeitos de íabricaÉo, certificaçóes: Íabracado
de acordo com padrões internacaonais de qualidade, normas
da abnt, ce.

UN 700 28.50 19.950.00

46 Tesourâ cirúrgica f ina./fina,/rêta 1 5cíÍ1 - material: pÍoduto
coníeccionado em aço inoxidável aisi-420, tamanho: 15cm,
embalagem: plástica individual. constando os dados de
identificâção, proÇedência e rastreabilidade, garantia: 10

anos contía deÍeitos de fabricação, certificaçóes: Íabricado
de acoído com padrões internacionais de qualidade, normas
da abnt. ce.

UN 10 34,00 340,00

47 Tesoura cirúrgica romba/rina/curva 1scm - material:
produto conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420, tamanho:
íscm, embalagem: plástica individual, constando os dados
de identiícaçáo, procedência e rastreabilidade, garantia: 10
anos contra defeitos de fabracação, ceítificaçôes: fabricado
de acordo com padrôes internacionais de qualidade, normas
da abnt, c€.

UN 10 30.00 300,00

48 Tesoura spencer paÉ retirada de pontos - material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, tamanho:
gcm, embalagem: plástica individual, constando os dados de
identiÍicâÉo, procedência e rastreabilidade, garantia: í0
anos conka defeitos de fâbricação, certaficaçóês: fabricado
de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas
da abnt. ce.

UN 15 32,00 480.00

49 Porta agulha mayo hegar í6cm - porta agulha mayo hegar
16cm instíumento cirúrgico usado para segurar uma agulha
enquanto é, feita a sutura de tecidos em cirurgias_ Produto
conÍeccionado em aço inoxidável; com senilha, gaÍantia: 1O

anos contra deíeitos de fabricaçáo.

UN 5 74,00 370.00

50 Tesoura íris fina reta í2 cm - material: produto conÍeccio-
nado em aço inoxidável aisi-420, tamanho: 12cm. embala-
gem: plástica individual, constando os dados de identificâ-
ção, procedência e rastreabilidade, gaíantiai 10 anos contra

UN 64 36,80 2.355,20
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deíeitos de ÍabricâÉo, certiÍicaçóes: íabricado de âcordo
com padrões intemacionais de qualidade, normas da abnt,
ce.

51 Tesoura íris Íina relâ l1,scm - material: produto confecci-
onado em aço inoxidável aisi-420, tamanho: '11,5cm, emba-
lagem: plástica individual, constando os dados de adentiÍica.

ção, procedência e rastÍeabilidade. garantia: 10 anos contra
deíeitos de fabricaÉo. cerijÍicações: Íabricado de acordo
com padrôes internacionais de qualidade. normas da abnt,
ce.

UN 4 35.80 143.20

Tesoura ioseph reta í4 cm - materiali píoduto confeccio-
nado em aço inoxidável aisi-420 tamanho: 14cm. embala-
gem: plástica individual, constando os dados de identifica-

ção, procedência e rastreâbilidade, garantia: 10 anos contra
dêÍeatos de fabricaçáo certificâçóes: fabíicado de acoído
com padrões, internacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 4 84.00 336.00

Têsoura joseph curval4 cm - mâterial: produto confecaio-
nado em aço inoxidável aisi.420 tamanho: 'l4cm, embala-
gem: plástica andividual, constendo os dados de identificâ-

ção, procedência e raskeabilidade, garantia: '10 anos contra
defeitos de fabícaÉo ceÍtificâções: fabricado de acordo
com padróes. internacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 4 86,00 344.00

54 Têsoura joseph curval6 cm - material: produto coníeccio-
nado em aço inoxidável aisi-420 tamanho: 16cm, embala-
gem: plástica individual. constando os dados de identiíicâ-

Éo. procedência e rastÍeabilidade, garantaa: 10 anos contÍa
defeitos de fabricâçáo certificaçôes: fabricâdo de acordo
com padrões, intemacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 4 98.00 392.00

Tesoura meEênbaum curva í6 cm - produto confeccio-
nado em aço inoxidável aisi{2o. Garantiâ de 12 meses
contra deÍeitos de fabricaçáo, fabÍicâdo de âcordo com
padróes internacionais de qualidade, noÍmas da abnt.

UN 64 64.00 4.096.00

56 Tesoura meEenbaum reta 16 cm - produto confeccionado
em aço inoxidável aisi-420, garantaâ de 12 meses contía
deíeatos de fabricação. fabricado de acoído com padróes
internacionâis de qualidade, normas da abnt,

UN 62 62.00 3.844.00

57 Tesoura metsenbaum curva '15 cm - produto confecciona-
do em aço inoxidável aisi-420, garantaa de 12 meses contra
defeitos de fâbricaÉo, fabricado de acordo com pâdíóes
inteínacionâis de qualidade, normas da abnt.

UN 2 60.00 120.00

Tesoura rêta - produto caníeccionado em aço inoxidável
aisi-420, garantia de '12 meses contra deÍeitos de fabrica-
Éo. fabricado de acordo com padróes antemacionâis de
qualidade, noÍmas da abnt.

UN 5 28.00 140,00

59 Tesoura reta mayo 'l4cm - materiali produto confeGiona-
do em aço inoridável aisi-420 tamanho: 1scm embalagem:
plástica, individual, constando os dados de identiÍtcaÉo,
procedência e rastreabalidade garantia: 10 anos. contra
defeitos de fabricaÉo cedmcaçôes: fabricado de acordo
com padróes internacionais de, qualidade. normâs da abnt.

UN 4 48.00 192.00

60 Tenta cánulâ - embalado individualmente. fabÍicado em
aço inoxidável, tamanho: 'lscm. UN 30 12.40 372.O0

61 Pinça thomas gaylor - destina-s€ a coleta através de
biópsaa no colo uterino para exame laboratorial. Material:
produto, confeccionado em aço inoxidável aisa-420; tama-
nho: 24cm.

UN 5 460.00 2 300,00

62 Pinça pozzi 24cm para colo uterino - para colo úGrino,
material: produto conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420,
tamanho: 24cm, embalagem: plástica individual, constando
os dados de identificação, procedéncia e íaskeabilidade.
garantia: 10 anos contra deÍeitos de fabricaÉo.

UN 3 110,00 330,00
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63 Colposcoplo binocular led aumento 16 x com 3 rodizios

- equipamento utilizado paía identificaÉo de indícios visí-
veis de tecido anoÍmal, Íuncionando como, um microscópio
binocular iluminado paía ampliar a visáo do colo uterino,
vaginâ, vulva e de, supeÍÍícies, sendo indicado para a pre-
venção do câncer ginecológico, com garantia mínima de i2,
meses. assistência técnicâ no êstâdo

UN 3 6.800.00 20 400 00

64 Afastador íarebêuÍ pequeno . Íastador farabeuÍ baby (7 x
100 mm) (pâ0, material: produto coníeccionado em aço
inoxidável aisi-420, tamanho: 7x100mm, embalagem:
plástica individual, constando os dados de identificação,
procedência e rastreabilidade garantia: 10 anos contra
deíeitos de fabricaÉo ceíificâÇôes: fâbricado de acordo
com padÍóes internacionais de qualidade. normas da abnt.
ce. Reg. ms: 10304850059

UN 3 26.00 78,00

65 AÍastador farebeuf médio . aÍastador farabeuf infantit (pa0
material: pÍoduto conÍêccaonado em aço inoxidável aisi-3M
tamanho: 10x120mm embalagem: plásticâ individual,
constando os dados de identiÍicaÉo, procêdência e rastrea-
bilidade garantia: 10 anos contra deÍeitos de fabricaçáo
cedificâçóes: íabricado de acoído com padróes internacio-
nais de qualidade, noÍmas da abnt, ce. reg. ms:
10304850059

UN 3 30,00 90,00

66 AÍastâdor larebeuÍ adulto . (par) material: produto confec-
cionado em aço inoxidável aisi-304, tamanho: 13x125mm,
embalagem: plástica individual, constando os dados de
identiÍicação, procedência e rastreabilidade garantia: 1O

anos contra deíeitos de ÍabricaÉo, certificações: fabricado
de acordo com padrões inteÍnacionais de qualidade, normas
da abnt. ce. reg. ms: 10304850059

UN 3 38,00 114,00

67 Afastador FarabeuÍ Delicado - 6mm x 1ocm (pa0, matera-
al: produto coníeccionado em aço inoxidável aisi-304,
embalagem: plástica individual, constando os dados de
identiÍicâçáo. procedência e Íastreabilidade, garantia: 1O

anos contra deíeitos de fabracâção, c€rtificações: fabricado
de acordo com padróes internacionais de qualidâde, normas
da âbnt, ce. reg. ms: 10304850059

UN 3 29,80 89,40

68 Afastâdor Farabeuf guthíe agudo - 2mm.t3cÍn (paO
material: produto confeccionado em aço anoxidável aisi-304,
embalagem: plástica individual, constando os dados de
identificaÉo, proc€dência e rastreabilidade. garantia: 1O

anos contra defeitos de ÍabÍicação, ceÍtificaçóes: Íabricâdo
de acordo com padrõês internacionais de qualidâde, normâs
da abnt, ce. reg. ms: í0304850059

UN 3 120,00 360.00

69 Afastador volkmann com 2 dentes Íombos 22on usõ gerat
(par), material: produto coníeccionado em aço inoxidável
aisi-3M, embalagem: plástaca individual, constando os
dados de identiÍicaÉo, pÍocedência e rastreabilidade, ga-
rantia: 10 anos contra defeitos de fabricação ce(ificaçóesl
fabricado de acordo com padrôes internacionais de quâlida-
de, normas da abnt, ce. reg. ms: 10304850059

UN 3 198.00 594.00

70 Tesoura tister n' 14 - gancho para retiradã dããfrõGÃiã-
nho Embalagem: plástica indavidual, constando os dados
de identificação, procedênciâ e rastreabilidade. garantia: 1O
anos contra dêfeitos de fabricâção, ceÍificaçôes: íabricado
de acordo com padrões internacionais de qualidade, noímas
da abnt. ce.

UN 10 80,00 800.00

71 Tesouía lister n' 19 ganétrolara retiraEa ae corpo-ã-
tranho - embalagem: plástiÇa individual, constando os
dados de identiÍlcâção, procedência e rastreabilidade, ga_
rantia: 10 anos contra defeitos de fabricaÉo, ceÍtificaçoes:

UN 5 84,80 424.00
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Íabricâdo de acordo com padíôes inlemacionais de qualida-

de, normas da abnt, ce.
72 Abridor de boca molt iníantil . golgran ou ice UN 2 28,00 56.00

Abridor de boca molt adulto- golgÍan ou rce UN 2 29,80 59,60

74 AÍastador labial orringer. quinelato UN T 190,00 190,00

AÍastador minesotâ - andacado para aÍasta. tecidos moles

durante procedimento cinirgico. em aÇo inox autoclavável UN 25 24.00 600.00

76 Alavanca apical301 reta(quinelato) - As alavancas apicais
são utilizadas para remoÉo de pontas de raízes e espículas
ósseas. possuem lâminas longas, âfiadas ínas e côncavas,
projetadas para deslizar nas paredes de câvidadês alveolaí,
feita em inox e autoclavável.

UN 30 90.00 2.700,00

?7 Alavanca seldin reta n' o2(Ouineleto) - em aço inox.

autoclavável, indicado para auxilaar em ciÍurqias de eíraÉo
dentária.

UN 30 68.00 2.040.00

78 Alavanca reta - pediát.ica UN 20 60,00 1.200,00

79 Kits de alavâncâs pottys (quinêlato) - em aço inox. auto-
clavável. UN 20 680,00 13 600 00

80 AllcaG perfurador ainswoÍth . indicado para peíurer
lençol de boÍracha paía isolamento absoluto, em aço inox
autoclavável.

UN 2 190.00 380,00

8't Aplicador de hidróxido de cálcio UN 10 18,00 180.00

82 Aplicador riva no1, sdi UN 2 800.00 1.600.00

E3 Arco para êndodontia ostby plástico autoclavável - pare

lençolde borracha UN 5 22.50 112.50

84 Articulador protético para dentadura - sem mola UN 2A 320,00 6.400,00

85 Bandeja clinica odontológlca de inox . tamanho
24x18x1.5 autoclavevel UN 40 68.00 2.720.00

86 Bandeia cllnica odontológica de inox - 10x22 cm UN 40 48.00 1.920.00

87 Brunidor p/ amálgama - no 06 UN 40 18.00 720.00

88 Cabo de bisturi - n'03 UN 30 26.40 792.00
89 Cabo para espelho bucal em aluminio - tamanho 13cm

indicado para encaixar o espelho bucal, auriliando paÍê

maior alcance autoclavavel
UN 6C 9.80 588.00

90 Calcador hollemback millenium - no2 UN 12 16.00 192,00
91 Calcador hollemback millenium - no3 UN 12 18,00 216.00

Câixa de armazenamênto grande para transportê de
equipamgntos (com rodas) . centro cirúígico, plástico UN 1 80,00 80.00

93 Caixa organizadora - com divisónas, plástico UN 4 40,00 160.00
94 Colgadura para tllme radiogáíico odontológico - de aço

inox UN 10 10,00 100.00
Cureta gracey millenium periodontâl - n'13h4 UN 2A 60.00 1.200,00

96 Cureta gracey millenium periodontal - n" 17118 UN 2A 62,00 1240.00
97 Cureta gracEy millênium p€riodontal - 

^'19120
UN 2A 60.00 1.200.00

98 Cureta gracey millenium periodontal - n'5/6 UN 30 58,00 r 740,00
99 Cureta gracey millenium periodontal - n'7l8 UN 20 58.00 .160.00

100 Curetâ pério mc call 11/í 2 aço immunity autoclavavel-
indicada para raspagem e alisâmento supra gengival UN 10 48,00 480,00

101 Cu.eta pário ponta morse 0.00 em aço inoxidável -
utilizada em periodontia, não articulado cortante apÍesenta
lamina curta ou reta que tem secção transversaltriangular e
2 bordos coÍtantes atua em 90' graus com supeíície dentat.

UN 10 90.00 900,00

102 Cureta cirúrgica alveolar UN 30 82.00 2.460,00
103 Oescolador de molt UN 10 120,00 1.200.00
104 Escavador de dentina n' 05 - em aço inox autoclavavel UN 40 20.00 800.00
105 Escavador de dentina n' í7 - em aço inox autoclavavel UN 40 42,00 1680.00
106 Escova de aço - para limpeza de brocas UN 30 34.00 1.020,00
107 Escova de Robson UN 80 6.00 480,00
108 Esculpido, lecron conÍêccionado em aço cirúrgico . com

Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000 - FonetFax : (067) 32'12-1.400
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uma ponta em Íorma de faca e outra de colher tamanho 19
cÍn.

UN 10 60,00 600,00

109 Esculpidor lêcron mini oitavado conteccionado em aço
cirúrgico - com uma ponta em forma de íaca e outra de
colher tamanho 19 cm

UN 10 56.00 560,00

1'0 Espaçador 25 mm (15 a 40) UN 20 18.00 360,00
't11 Espátula dupla para cera n' 07 em aço inox autoclavavel

- indicada para manuseio de cera em laboíatório UN 15 82,00 1.230,00
112 Espátula resinã thompson - no02 UN 30 68,00 2 040,00
1í3 Espátula de inserçáo - noo1 UN 30 26,00 780,00
1'14 Espátula e calcador do titánio thompson - indicada para

manipulaçáo de resina utilizada nos tratamentos dentários
dentre outros, autoclavavel. Tdxg, dupla no3

UN 30 108,00 3.240,00

115 Espátulã e calcador de titánio thompson - indicada pârâ
manipulação de resana utilizada nos tratamentos dentários
dentre outíos, autoclavavel. Tipo Thompson No6

UN 30 106,00 3.180,00

1't 6 Espátula titánio calcador bolinhâ indicada para manipu-
lação de resina - utilizada nos tratamentos dentários den-
ke outros, autoclavável. Tipo Thompson

UN 30 104,00 3.120,00

17 Faca para gêsso aço inox autoclavável . indicado para
modelagem de gesso aisa 420 UN 4 26,80 107.20

't 18 Fórceps infantil - n'01 UN 5 180,00 900,00
119 Fórceps infantil - n'04 UN 5 180.00 900,00
120 Fórcêps inÍantil - n" 1 UN 5 180.00 900,00
121 Fórceps infantil - n" 18 L UN 5 180,00 900,00
122 Fórceps infantil . n" 18 R UN 5 180,00 900,00
123 Fórceps adulto - no 18 R UN 10 180.00 1800,00
124 Fóíceps adulto - no 181 UN 10 180.00 1.800,00
125 FóÍceps adulto - no 17 UN 10 180,00 1.800,00
126 FóÍceps adulto - no í51 UN 10 180,00 1.800,00
127 FóÍceps adulto - no 65 UN 10 180,00 1.800.00
128 Fórceps adulto - no 69 UN 10 180,00 1.800,00
129 Fórceps adulto - no 16 UN 10 r80,00 1.800,00
'130 Fórceps adulto - no 01 UN 10 180,00 1.800,00
í31 Kit ar para ciÍcuito hospitalar(odontoportátil) KIT 1 240,00 240,00
132 Kit alavanca pottys di.eita esquê.da - indicada para Íe-

moção de espiculas osseãs e pontas c,e raízes. aço inox.
autoclavavel

KIT 2A 160,00 3 200,00

133 Kit alavanca seldin embalagem com 3 unidades - (reta,
curva. direita e curva esquerda) em aço inox, autoclavavel,
com cabo oco.

KIT 40 160,00 6 400,00

134 Kit cánula de irrigação e aspiração endodôntico KIT 20 90,00 1800,00
Kit de irigação endolzzi - canalsem seringa com 5un. cor
amarelo

KIT

20 88,00 1760,00
136 Kit de posicionadoÍ radiogÉfico periapical- adutto con-

tendo 4 peças autoclavaveis sendo 2 posicionadores laterais
posteriores superior e inÍerior, 1 posicionadoí fíontal e 1

para exame de bitwing

KIT 5 80,00 400,00

137 Kit de posicionador radiográfico periapical- infantit con-
tendo 4 peças autoclavaveis sendo 2 posicionadores laterais
posteriores supeÍior e inferior, 1 posicionador frontal e 1

para exame de bitwing

KIT 5 80,00 400,00

138 Klt esculpidor p.k thomas àitrvaão matãriãiern aço inox
- esculpidoÍ para cera, tamanho 16 crn. Com 5 unidades. KIT 10 98.00 980,00

139 Kit macromodeto odontotógico --õãGnããGscova, arca-
da dentaria com língua, modelos com doença cárie e perio-
dontal. Contém: macro arcada com dentes móveis. macro
evolução da cárie, macío doençâ periodontal e escovão,
acompanha maleta plástica

UN 5 400,00 2.000,00

140 Lima para osso dupla Ndt,l - tz UN 10 94,00 940,00
Sidrolândia-MS - Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000 - Fone/Fax : (067) 3272_7400 Z-
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14',1 Luva para câmarâ odontológica especíÍica unive.sal -

usada na ÍevelaÉo de filmes. PAR 6 40.00 240,00
'142 Macro escova dental - cabo feito em polipropileno e cer-

das em nylon, comprimento: 35cm, validade: indeterminada. UN 7 50,00 350,00
143 Macro modeloÍlexível de borracha macro maxi- modelo

escovaçáo Com arcada superior, arcáda inferior e aÍticula-
dor metálico sterili, permite posicionar na oclusão desejada.
lnjetado em steril píima, permite uso de fio ou fita dental.
Usado em palestra sobre escovaÉo (lnquebÍávet feito de
borracha). Tamanho: Grande.

UN 6 400,00 2 400,00

'144 Maleta êquipo mini portatil(oOontôportatil) UN 4.800,00 4.800,00
145 Mandíil para lixa(prótêse) UN 10 12.00 120,00
146 Mandril paÍa disco de metal {prótese) UN 10 12,00 120,00
147 Martelo pneumático(prótese, UN 980,00 980.00
148 Mufla protética dentária tâmanho 8 UN 2A 76,00 1520,00
149 Placa de vidro UN 2A 18,00 360,00
150 Plnça clinica - para uso geral no consultório oaontotrigico,

conhecida como pinça de algodáo em aço inox autoclavável UN 80 22.00 1.760,00
'Í51 Pinça hêmostática kelly - cu.va em aço inox medindo 14

cm de comprimento autoclavável (quinelato) UN 30 46,00 1380,00
152 Pinça mathie UN 20 74.00 1.480,00
'153 Pinça porta grampo palmar €m aço inox - autoctavavel

indicãdo parã levar o grampo ao dente. em um procedimen-
to de isolamento absoluto

UN 2 140.00 280.00

't54 Pincel n" 00 UN 6 40,00 240.00
155 Pincel No í6 (prótese) UN 10 44,00 440,00
156 Pincel no 06 (prótese) UN 10 44,00 440.00
157 Placa de vidro grossa - de 20mm lisa UN 50 28,00 't.400,00
158 Pontas de ultrassom dabiatlante - tipo perio- sub cl.. com

4 unidades UN 30 180.00 5.400,00
159 Ponta ult.assônica p2 ( perio)- helse ou semelhante UN 20 180,00 3.600,00
160 Ponta ultrassônica eíirrisonic (dêscontaminação) -

hqlse ou ssmelhant€ UN 10 180,00 1.800.00
161 Ponta ullrassônica E 3d êslárica diamantada Ga.ritaÇão)

. helse ou semelhante UN 2 180,00 360,00
162 Ponta ultrassônica €6d bata diamantaããlãavitaçãô1 -

helse ou semelhantg UN 2 180,00 360,00
163 Ponta ultrassônica e7d acess diamantada 1 preparo

cervícau - heelse ou semelhantê UN 2 180,00 360.00
164 Pontas irrigadoras e aspira!ão -indõ!ã irí!ãõr 6Ãã-

relas) e capillary tips (0,0í4) - luis Íernando 3029 i4BO/
9982 4098

UN 10 90,00 900,00

165 Porta agulha mayo hegar 14 CM - dourado aço inox auto-
clavavel UN 30 68,00 2 040,00

166 Porlâ amalgama inox UN 15 60,00 900,00
167 Porta amalgama plástico UN 30 24.00 720,00
168 Poata -matriz UN 30 48,00 1440.00
169 Seringa carpule UN 50 69,80 3 490.00
't70

UN 15 22,00 330,00
17'.| Sonda exploradoraãtõs ern aço inox ãutoãiãi UN 50 14,50 725.00

Sonda êxploradora n. lo emãõõ iãõiiutoctav.avet UN 50 12.00 600.00
173 Sonda milimetrad; UN 35 12,00 420,00
174 Susador ciúrsÊãããBriãã- UN 40 84.00 3.360,00
175 Taça de borracha para profiLaxia UN 80 5,00 400,00
176 Tesoura curva cirúrgica Rnal rornta tqcmlnõiãutoãii-

vavêl UN 30 34.00 1.020,00
177 Tesoura la gíanje curva UN 40 86,00 3 440.00
178 Tesoura la granje reta UN 62,00 1.860,00
179 Tesoura pequena curvã em inox - autotavavet UN 2A 58,00 160.00
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ANEXO II - FORTUULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2018

PROCESSO ADMINISTRATTVO No 261012018

FORNECEDOR CNPJ/MF

OBJETO: Registro de preços para a seleçáo da proposta mais vantajosa para
a Administraçáo Priblica, objetivando a Aquisiçáo de instrumentos médicos
hospitalares e odontológicos, para atendimento das necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

ITEM PRODUTO UNID. OUANTID. VALOR
UNIT.

VALOR TO-
TAL

MARCA

Abridor de gesso (aço inox de 28 cm com-
primento) - mateíial: produto conÍeccionado
em aço inoxidável aisi420 tamanho: 27cm
embalagem: plástica individual, constando os
dados de identificaçáo, procedência e rastre-
abilidade marca: abc fabricante: abc instru-
mentos cirurgicos garantia: 10 anos contra
defeitos de fabricaçáo certiÍlcaçóes: íabricado
de acordo com padrões inteÍnacionais de
qualidade, nomas da abnt, ce. íeg. ms:
res.anvisa n'260/2002

UN 1

2 Bandeias inox p/ material curativo
30x20x5cm - fabricado com a alta qualidade

do aço inox aisi420, que determina sua utili-
zaÇáo por anos de processamento e reutiliza-

É0. Produto indicâdo para uso em autoclaves
(vapor e óxido de etileno) e estufas.

UN 26

3 Bandera lisa retangular tamanho
30x20x4cm . íabricado com a alta quâlidade
do aÇo inox aisi420, que determina suâ utili-
zaçáo por anos de processamento e reutiliza-
ção. Produto indicado para uso em autoclaves
(vapor e óxido de etileno) e estuÍas-

UN 2

4 Cabq de bisturi número 03 - pÍoduto confec-
cionado em aço inoxidável aisi-42014cm
plástica individual, constando os dados de
identiÍcação, procedência e rastreabilidade 10
anos contía deÍeitos de fabricaçáo fabricado
de acordo com padróes internacionais de
qualidade, noímas da abnt, ce. tamanho 03 p/
lam. 10 a 20

UN 3

Cabo de bisturi número 04 - produto coníec-
cionado em aço inoxidável aisi-420'l4cm
plásticâ individual, constando os dados de
identiíicação, procedência e rastreabitidade 1O

ânos contra deíeitos de ÍabricaÉo fabricado

UN 23

40
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de acordo com padrões internacionais de
qualidade, noímas da abnt. ce. tamanho 04 pl
lam. 10 a 20

6 Cabo dê bisturi longo - produto confecaio-
nado em aço inoxidável aisi-42014cm plástica
individual, constando os dados de identiÍica-

ção, píocedência e rastreabilidade 10 anos
contra deÍeitos de fabíicação fabÍicado de
acordo com padróes internacjonais de quali-
dade, normas da abnt, ce. tamanho 04 p/ lâm.
10a20

UN 3

7 Caixa dê iíox 26xí2x6cm - bandeja com
tampa confeccionada em aço inox aisi 304
18/8 o quê a toma mais leve. lndic€da para
esterilizaçáo em estuías e autoclaves (à vapor
e óxido de etileno) tamanho 26x12x6cm

UN 25

I Estojo inox liso 20 x l0 x 5 - caixa para

9uardar instrumentais cirurgicos e para esteri-
lEaÉo de instrumentais médicos coníeccio-
nada em aço inox aisi 304 18/8 o quê a torna
mais leve. lndicada para esterilizaÉo em
estufas ê autoclaves (à vapor e óxido de
etileno)

UN 65

9 Cuba rêdonda pa.a assepsia íocm - defei-
tos de fabricação Dimensôes: 10x5cm.
Capacidade: 300 ml, materiali aço inoxidável
reg. Anvisa: 10253649013

UN 25

10 Cuba rim oval 26 x í2 cm - capaclOaOe
750m1

UN 5

11 Cuba pequena gcm - cuba rim inoi UN 5
CUBA MEOIA - cuba rim inox UN 5

13 Cuba rim inox UN 5
14 Pinça Adson com dente ,t2 cm - produto

conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420.
Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses con-
tra defeitos de fabricação. Fabricâdo de acor-
do com os padróes internacionais de qualida-
de e as nomas da abnt, ce. reg. ms:
10304850059.

UN 5

'15 Pinça Adson sem dente í2 cm - próduto
conÍeccionado em aço inoxidável aisi,420.
Tamanhoi 12cm. Garantia de 12 meses con-
tra defeitos de fabricaçáo. Fabricado de acor-
do com os padróes internacionais de qualida-
de e as nomas da abnt, ce. reg. ms:
í0304850059.

UN 5

16 Pinça allis baby t2 cm . auc gáranaã delr-
meses contra defeitos de fabírcaÉo. Fabrica-
do de acordo com os padrôes internacionais
de qualidade e as normas da abnt, ce. reg.
ms: 10304850059.

UN 5

17 Pinça anatômlca com dente ,ta cnr - rnateri-
al: produto confeccionado em aço inoxidável
aisi-420 garantia: 10 anos contra defeitos de
fabricâção certificâçôesi fabricado de acoído
com padróes hteínacionaE de quatidade
normas da abnt, ce.

UN 5

41
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18 Pinça anatômica sem dente í,1 cm . materi-
al: produto coníeccionado em aço inoxidávêl
aisi-420 garantia: 10 anos contra deÍeitos de
fabricaÉo certaficações: Íabricado de acoído
com padrôes internacionaiS de qualidade.
normas da abnt, ce.

UN 5

't9 Pinça anatômica com dente dê rato í6cm -
material: produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420 garantia: 10 anos contía
deíeitos de fabricaçáo certjficaçoes: fabricado
de acordo com padrões inteínacionais de
qualidade, normas da abnt, ce.

UN 65

20 Pinça anatômica com serrilha í6cm - mate-
rial: produto confeccionado em aço inoxidável
aisi-420 garantia: 10 anos contra defeitos de
ÍabÍicação certiÍicações: fabricado de acordo
com padrões inte.nacronais de qualdade.
noÍmas da abnt, ce.

UN 60

21 Pinças backaus . mateíial: produto confecci-
onado em aço inoxidável aisi-420 tamanho:
13cm embalagem: plástica individual, cons-
tando os dados de idenlúcâÉo, procedência
e rastreabilidade marca: abc fabricante: âbc
instrumentos cirúrgicos garantia: 10 anos
contía deÍeitos de ÍabricaÉo ceítificaçóes:
fabíicado de acordo com padróes inteínacio-
nais de qualidade. normas da abnt, ce

UN
6

22 Pinça kelly reta . material: produto conÍecci-
onado em aço inoridável aisi-420 tamanho:
16cm embalagem: plástica individual, cons-
tando os dados de identificaçáo. pÍocedência
e rastreabilidade garantia: 10 anos contra
defeitos de fabricaÉo ceíificaçôes: fabricâdo
de acoído com padrões internacionais de
qualidade, normas dâ abnt.

UN 108

23 Pinça kelly curva - material: produto confec-
cionado em aço inoxidável aisi-420, tamanho:
16cm, embalagem: plásticâ individual, cons-
tando os dados de dentiíicação. procedência
e rastreabilidade gâíantia: 10 anos contra
deÍeitos de Íabricâçáo certificâçóes: fabricâdo
de acordo com padrôes internâcionais de
qualidade, normas da abnt,

UN 6B

24 Pinças c.ile curva sem dentê í6 cm - produ-
to confeccionado em aço inoxidável aisi-420.
Garantia de 12 meses contra defeitos de
fabíicaçáo. Fabricado de acordo com padróes
intemacionais de qualidade. normas dâ abnt,

UN

Pinça crile retã l6cm - produto confecrjona-
do em aço inoxidável aisi-420 tamanho: í4cÍn
embalagem: plástica individual, constando os
dados de identiÍicaçáo, procedência e rastre-
abilidade gaÍantia: 10 anos contía defeitos de
fabricaçáo cêrtiÍicaçóes: fabÍicado de acordo
com padróes internacionais de qualidade.
normas da abnt

UN 58

26 Pinça crille curva longa - produto coníeccio-

12

PREFEITURA MUNICIPÀL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,MF: 03.50 1.5741000 I -3 I

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fonê (67\ 3272-7400 - CEp 79..170-OOO - Sidrolândia _ MS

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/lvlF: 03.50 I .5741000 I -3 I

nado em âço inoxidável aisi-420 embalagem:
plástica individual, constando os dados de
identiíicâçã0, pÍocedência e rastreabilidade
garantiâ; 10 anos contra defeitos de fabrica-

Éo certificaçóes: fabricado de acordo com
padróes internacionais de qualidade, noÍmas
da abnt

UN 5

Pinçâ crile reta longa - produto confecciona-
do em aço inoxidável aisi.420 embalagem:
plástica individual, constando os dados de
identificação, procedência e rastreabilidade
garantia: 10 anos contra deleitos de fabrica-

Éo certiílcâções: Íabricado de acordo c.m
padrôes internacionais de qualidade, normas
da abnt

UN 5

2A Pinça cherron para assepsia - produto

confeccaonado em aço inoxidável aisi-420.
Garantia de '12 meses contÍa deÍeitos de
fabÍicaÇáo. Fabricâdo de acordo com padróes

internacionais de qualidade, nomas da abnt,
ce Íeg

UN 6

29 Pinça kochsr com dêntê reta 14 cm - mate-
rial: produto conÍeccionado em aço inoxidável
aisi-420 tamanho: 'l4crn êmbalagem: plástica
individual, constando os dados de identificâ-

€o. procedência e rastreabilidade marca: abc
fabricantei abc instrumentos cirurgicos garan-

tia: 10 anos contía deÍeitos de fabricaÉo
cêrtificâçóes: Íabícado de acordo com pa-

drôes internacionais de qualidade, noímas da
abnt

UN 65

Pinça kocher com d€nte 16 cm - material:
produto coníeccionado em aço inoxidável aisi-
420 tamanho: 'l6qn embalagem: plástica
indavidual, constando os dados de identiÍicâ-

ção, procedência e rastreabilidade marca: abc
fabricante: abc instrumentos ciíurgicos garan-
tia: í0 anos contra defeitos de fabricaçáo
críiícaÉes: Íabricâdo de aco.do com pa-
drões internacionais de qualidade, normas dâ
abnt.

UN 68.00

3't Pinça mosquito curva 12 cm - mateÍial:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-
420 garantia: '10 anos contra defeitos de
íabricaÉo certilicaçóes: fabricado de acordo
com padróes internacionâis de qualidade.
normas da abnt

UN 1

32 Pinça mosquito reta - material: produto
coníeccionado em aço anoxidável aisi-420
tamanho: 'l2cm cuÍva garantaa: 't0 anos con-
tía defeitos de ÍabricaÉo ceÍtificações: íabri-
cado de acoído com padrôes intemacionais
de qualidade. noímas da abnt

UN 6
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33 Pinça para anüssepsia Íoester - produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420.
Embalagem plástica individual, constando os
dados de identiÍicâçáo, procedência e rastre-
abilidade. - garantia de 10 anos contra deÍei-
tos de fabricâçâo. - cedificaÉes: fabricado de
acordo com padrões internacionais de quali-
dade, normas da abnt

UN 65

34 Pinça halsted mosquito reta l2cm - materi-
ali produto confeccionado em aço inoxidável
aisi420 garantia: 10 anos contra defeitos de
ÍabricaÉo certificaçôes: íabricado de acordo
com padrôes rnlemacionais de qualidade.
normas da abnt

UN 5

35 Pinça halstêd mosquito reta 16cm - materi-
al: produto confeccionado em aço inoxadável
aisi-420 tamanho: 16 cm reta garantia: 10
anos contra defeitos de fabricaçáo certifica-

çôes: íabricado de acordo com padíóes inter-
nacionais de qualidade, normas da abnt

UN 60

36 Pinça halsted mosquito curva í2cm - mate-
.ial: produto confeccionado em aço inoxidável
aisi-420 garantia: 10 anos contra deÍeitos de
fabricaÉo ceítilicaÇóes: fabricâdo de acordo
com padróes internacionais de qualidade

normas da abnt

UN 5

37 Pinça pozzi 24cm - mate.iat: produto conÍec-
cionado em aço inoxidável aisi-420 embala-
gem: plásticâ individual. constando os dados
de identiÍicação, procedência e raskeabilidade
garantia: l0 anos conka defeitos de fabrica-

çáo certiíicaçóes: fabricado de acordo com
padrões intemacionais de qualidade, normas
da abnt

UN 5

38 Pinça rochgster retâ 18cm - material: produ-
to confeccionado em aço inoxidável aisi-420
embalagem: plástica individual. constando os
dados de identiÍicação, procedência e rastre-
abilidade garantia: l0 anos contra defeitos de
fabricaÉo cedificaçôes: fabricado de acordo
com padíôes internacionais de qualidade,
normas da abnt. ce.

UN 5

39 Pinça rochester curva 18cm - material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-
420 embalagem: plásticâ individual, constan-
do os dados de identmcaÉo, p.ocedência e
rastreabilídade garântia: í0 anos contra deÍei-
tos de fabíicaÉo certiÍicâções: fabricâdo de
acordo com padróes inteínacionais de quali-
dade, normas da abnt. ce.

UN 5

40 Pinça kocher reta l6cm - material: produto
conÍeccionado em aÇo inoxidável aisi-420
embalagem: pláslica individuâ1, constando os
dados de ídentificação, procedência e raske-
abilidade garantia: 10 anos contra defeitos de
fabricâção certifrcaçôes: íabricado de acordo

rcom padróes intêrnacionais de qualidade.

UN 4

PREFETTURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
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normas da abnt, ce.

4',l Pinça kocher curva 16cm . material: produlo
conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420
embalagem: plástica individual, constando os
dados de identiÍlcaçào, procedência e rastre-
abilidade gaÍantia: 10 anos conka defeitos de
fabricação cediÍicaçóes: fabricado de acordo
com padróes inteínacionais de qualidade,

normas da abnt, cê.

UN 4

Porta agulha í2cm - mateíjal: pÍoduto con-
Íeccionado em aço inoxidável aisi-420, tama-
nho: 'l2cm, embalagem: plástica individual,
constando os dados de identificâção, proce-
dência e rastreabilidade, gaíantia: 10 anos
contía defeitos de fabracaÉo, certiíicaçôes:
íabricado de acordo com padrões internacio-
nais de qualidade. normas da abnt, ce.

UN 10

43 Porta agulha g.ande - material: produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420,
lâmanho' 1Ecm, embalagem: plástrca rndryr-

dual, constando os dados de identificâçáo,
procedência e rastreabilidade, garantia: 10
anos contra defeitos de fabricâção, ceítifica-
çôes: Íabricâdo de acoído com padrões inter-
nacionais de qualidade, noímas da abnt, ce.

UN

44 Porta agulha médio - material: produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420.
tamanho: 16cm, embalagem: plástica rndivF

dual, constando os dados de identiÍicaÉo,
procedência e rastreabilidade, garantia: 10

anos contra defeiios de fabricaÉo, cedifica-
Ées: fâbricado de acordo com padrões inter-
nacionais de qualidade, normas da âbnt, ce.

UN 64

45 TesouÍa cirú.gica romba,/romba/rêta 1scrn .

material: píoduto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420, tamanho: 1scln. embala-
gemr plástica individual. constando os dados
de identificação, procedência e rastreabilida-
de, garantia: 10 anos contra deÍeitos de fabri-
caÉo, certificaçóes: fabÍicado de acordo com
padróes internacionais de qualidade, normas
da abnt, ce.

UN 700

46 Tesoura cirúrgica Íinrfina,/rsta 1scm -
material: produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420, tamanho: 1scÍn. embala-
gem: plástica individual, constando os dados
de identificação, procedência e rastreabilida-
de, garantia: 10 anos contra defeitos de fabri-
caçã0, certiflcaçôes: fabricado de acordo com
padrões inteínacionais de qualidade, normas
da abnt, ce.

UN 10

47 Tesoura cirúrgica romba/Íina./curva ,lscm -
mateíial: produto confeccaonado em aço
inoxidável aisi-420, tamanhoi 15cm. embala-
gem: plástica individual, constando os dados
de identificâçáo, procêdência e rastreabilida-
de, garantia: 10 anos contra deíeitos de fabri-

UN 10

45
3272-7400 - CEP 79.170-000 - SidrolândiaRua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67)

I



caÉo, cedmcaçóes: íabricado de acordo com
padrôes internacionais de qualidade, noÍmas
da abnt, cê.

48 Tasoura spencer para retirada de pontos -
material: produto confeccionado em aço
inoxidável aisi-420, tamanho: gcm, embala-
gem: plástica individual, constando os dados
de identificaçáo, píocedência e rastreabilida-
de. garantia: 10 anos cantra defeitos de fabri-
caÉo. certillcaçoes: fabricado de acordo com
padrôes internacionais de qualidade, normas
da abnt, ce.

UN 15

49 Porta agulha mayo hegar í6cm - poía
agulha mayo hegar 16cÍn instrumento cirúrgi-
co usado para segurar uma agulha enquanto
é, feita a sutura de tecidos em ciruÍgias.
Produto coníeccionado em aço inoxidávell
com serÍilha, garantia: 10 anos contÍa defeitos
de fabricaÉo.

UN 5

50 Tesoura íris Íina Íeta '12 cm - materialt pro-

duto confeccionado em aço inoxidável âisi-
420, tamanho: 'l2cm, embalagem: plástica
individual, constando os dados de identifica-

çáo, procedência e rastreabilidade, garantia:
10 anos contÍa defeitos dê fabricaÉo, certifi-
caÇões: fabricado de acordo com padrões

internacionais de qualidade, normas da abnt,
ce.

UN 64

51 Tesoura íris Íina reta íl,5cm - material:
produto confeccionado em aço inoxidávelaisi-
420, tamanho: 1í,5cm, embalagem: plástica
rndNrdual. constândo os dados de dentificâ-

ção, procedência e rastreabiladade, garantia:
10 anos contra deleitos de fabricaÉo, certiÍi,
caçóes: fabricado de acoído com padrões
internacionais de qualidade, normas da abnt,
ce.

UN 4

52 Tesoura ioseph reta 14 cm - mateÍial: pro-
duto coníeccionado em aço inoxidável arsi-
420 tamanho: 14c.n, embalagem: plástica
individual, constando os dados de identiÍca-

É0, procedência e rastreabilidade, garantiai
10 anos contra dêfeitos de fabricaÉo certifi-
caçóes: fabricado de acordo com padróes,
inteÍnacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 4

Tesoura joseph curval4 cm - materiat:
produto coníe@ionado em aço inoxidável aisi-
420 tamanho: 14cm, embalagem: plástica
indNidual, constando os dados de identifica-

É0, procêdência e rastreabilidade, garantia:
10 ânos contra defeitos de Íabricação certifi-
caçóes: fabricado de acordo com padróes,
internacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 4

54 Tesoura josoph curva't6 cm - material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-
420 tamanho: 16cm, embalagem: plástica
rndrviduâ1, constando os dados de identúlca-

UN 4
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Éo, procedência e rastreabilidade, garantia:
10 anos contra deÍeitos de fabricaÉo c€rtiÍl-
caçóes: fabricado de acordo com padrôes,
internacionais de qualidade, noímas da abnt.

55 TesouE metzenbaum curva 16 cm - produ-

to conÍeccionado em aço inoxidável aisi-420.
Garantia de 12 meses contra deÍeitos de
fabricação, fabricado de acordo com padrões
internacionais de qualidade, normas da abnt,

UN 64

56 Tesoura metsenbaum reta íô cm - produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420,
garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação, Íabricâdo de acordo com padrões
internacionais de qualidade, normas da abnt,

UN 62

57 Tesoura meEenbaum curva l5 cm - produto

confeccionado em aço inoxidável aisi-420,
garantia de 12 meses contra deÍeitos de
fabricação. Íabricado de acordo com padróes

internâcionais de qualidade, normas da abnt.

UN 2

58 Tesoura reta - pÍoduto conÍeccionado em aço
inoxidável aisi-420, gaíantia de 12 meses
contía defeitos de Íabíicaçáo, Íabricâdo de
acordo com pâdrões internacionais de quali-
dade, noÍmas da abnt.

UN 5

59 Íesoura reta mayo 14cm - material: produto

conÍeccionado êm aço inoxidável aisi-420
tamanho: 1scm embalagem: plástica, indivi-
dual, constando os dados de identiíicaÉo,
procedência e rastreabilidade gârantia: 10

anos, contrâ defeitos de fabricação ceítifica-

çóes: íabricâdo de acordo com padrões inter-
nacionais de. qualidâde. nomas da abnt

UN 4

60 Tenta cânula - embalado individualmente.
fabricâdo em aço inoxidável, tamanho: 1scm. UN 30

61 Pinça thomas gaylor - destina-se a coleta
através de biópsia no colo uterino para exame
laboratorial. Material: produto, confeccionado
em aço inoxidável aisi-420; tamanho: 24cm.

UN 5

62 Pinça pozzi 24cm para colo uterino - Para
colo uterino, material: produto confeccionado
em aço inoxidável aisi-420, tamanho: 24cm,
embalagem: plástica individual, constando os
dados de identificaçáo, procedência e rastre-
abilidade, garantia: 10 anos contía deÍeitos de
ÍabÍicaÉo.

UN 3

63 Colposcopio binocular led aumento í6 x
com 3 rodizios - equipamento utilizado para
identificaçao de indícios visíveis de tecido
anoímal, funcionando como. um microscópio
binocular iluminado para ampliar a visáo do
colo uterino, vagina, vulva e de, supeííciês,
sendo indicado para a prevençáo do cáncer
ginecológico. com gaíantia mínima de 12,
meses. assistência técnicâ no estedo

UN 3

47
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64 Afastador Íarebeuf pequeno - fastador
farabeuf baby (7 x 100 mm) (pa0. material:
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-
420, tamanho: 7x100mm, embalagemi plás-

tica individual, constando os dados de identiÍ-
caÉo, píocedência e raskeabilidâde garântia:

10 anos contra defeitos de ÍabricaÉo certiÍi-
cações: Íabricâdo de acordo com padróes

internacionais de qualidade, noÍmas da abnt,
ce. Reg. ms: í0304850059

UN 3

65 Afastador Íarebeuf médio - afastadoÍ fara-
beuf infantil (pa0 mateíial: produto confecaro-
nado em aço inoxidávêl aisi-304 tamanho:
10x120mm embalagem: plástica individual,

constando os dados de identiÍicaÉo, proce-

dência e rastreabilidade garantia: 10 anos
contra defeitos de fabricação certiÍicaçóes:
fabricado de acordo com padróes inteínacio-
nais de qualidade, normas da abnt, ce. reg.

ms: 10304850059

UN 3

66 AÍastador farebêuf adulto - (pâ0 material:
produto confeccionado em aço inoxidávelaisi-
304, tamanho: 13x12smm, embalagem:
plástica individual, constando os dados de
identiÍicação. píocedência e íastreabilidade
garantia: í0 anos contra deÍeitos de fabíca-

çáo, certificãçóes: fabricâdo de acordo com
padrões intemacionais de qualidade, normas
da abnt, ce. reg. ms: 10304850059

UN 3

67 AÍastadoí FarabeuÍ Delicado - 6mm x 1ocm
(par), material: p.oduto confecaionado em
aço inoxidável aisi-304. embâlagem: plástica

individual. constando os dados de rdenlfica-

çá0, pÍocedência e rastreabilidade, garantial
10 anos contÍa defeitos de fabricaçáo, certifi-
caçôes: fabricado de acordo com padróes

internacionais de qualidade, normas da abnt,

ce. reg. ms: 10304850059

UN 3

68 Afastador Farabeuf guthrie agudo -
2mm,'l3cm (pa0 material: produto conÍeccio-
nêdo em aço inoxidável aisi-304, embalagem:
plástica individual, constando os dados de
identiÍicação, procedênciâ e rastreabilidade,
gaíanlia: 10 anos contra defeitos de íabnca-

Éo, ceÍtiÍicaçóes: Íabricado de acoído com
padÍóes intemacionais de qualidade, noÍmas
da abnt, ce. reg. ms: '103(N850059

UN 3

69 Aíastador volkmann com 2 dentes rombos
22cm uso geíal (paô, material produto con-
feccionado em aço inoxidável aisi-304, emba-
lagem: plástica individual, constando os
dados de idêntificação, procedência e rastre-
abilidade, garantia: 10 anos contía deÍeitos
de ÍabricaÉo certmcações: fabricado de
acordo com padróes internacionais de quali-

dade, normas da abnt, ce. reg- ms:

10304850059

UN 3
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70 Iêsoura lister no 14 - gancho paía retiíada
de corpo estranho. Embalãgem: plástica
individual. constando os dados de identifica-

Éo, procedência e rastreabilidade, garantia:
10 anos contra defeitos de fabíicação, certifi-
cãções: fabricado de acordo com padrões
internacionais de qualidade, normas da abnt.

UN 10

71 Tesoura listeÍ n' 19 gancho para Íetirada
de corpo estranho - embalagem: plástica
individual, constando os dados de identiíica-

Éo. procedência e Íastreabatidade, gârantia:
10 anos contra defeitos de fabricação, certifl-
caçóest fabricado de acordo com padróes
internacionais de qualidade, noÍmas da abnt,
ce.

UN 5

72 Abridor de boca molt inÍantit - golgran ou
ice

UN 2

Abrido. de boca molt adulto- golgran ou rce UN 2
74 Afastador labial oíringer - quinelato UN 1

75 Afastador minesota - indicado para aÍastaÍ
lecrdos moles durante procedmento cirúrgico,
em aço inox autoclavável

UN 25

76 Alavanca apical3oí reta(quinelato) - As
alavancas apicais são utilizadas pâra íemo-
çáo de pontas de raízes e espículas ósseas,
possuem láminas longas, afiadas Íinas e
côncavas, projetadas para deslizar nas pare-
des de cavidades alveolar, feita em inox e
autoclavável.

UN 30

77 Alavanca sêldin reta n" 02(Quinelato) - em
aço inox, autoclavável, indicado para auxiliar
em cirurgias de extração dentária.

UN 30

78 Alavanca rêta - pediátíica UN 20
79 Kits de alavancas potttE (quinetato) - em

âço inox, autoclavável. UN 20
80 Alicate peíurador ainsworth - indicado para

peíurar !ençol de boÍracha para isolamento
absoluto, em aço inox autoclavável.

UN 2

8't Apticador de tridóiiaõ de útcio 
-

UN 10
Aplicadoí riva noí, sdi UN 2

83 Arco para endodontia ostby plástico auto-
clavável- para tençolde borracha UN 5

84 Articulador protético para dentadr,rra - sem
mola

UN 20

85 Band€ja clínica odontológica de inox.
tamânho 24x1 8x1,5 eutoclavavel UN 4A

86 Bandeia clínica odontológiqa de inox -
10x22 c,t\\

UN 40

87 Brunidor p/ amálgama - no06 UN 40
88 Cabo de bistuÍi - n" Oa UN 30
89 Cabo para êspelho bucat éh atumínio -

tamanho 13cm indicado para encaixar o
espelho bucal, auxiliando para maior alcance
autoclavavel

UN 60

90 Calcador hollemback milteniunr - reZ UN 12erl Catcador ho emJããk mi eniuã - nãã- UN 12

19
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92 Caixa de armazenamento grande para
transporte de equipamentos (com rodas) -
c€ntío cirúrgico, plástico

UN 1

93 Caira organizadora . com divisórias, plástico UN 4
94 Colgadura para filme radiográÍico odonto-

lógico. de aço inox UN 10
Cureta gracey millenium periodontal- n'
13114

UN 20

96 Cureta gracey millenium peÍiodontal - n'
17t14

UN 20

97 Cureta gracey millenium periodontâl - n'
19t20

UN 2A

98 Cureta gracey millenium periodontal . n'
5/6

UN 30

99 Curêta gÍacey millenium periodontal - n.
7B

UN 20

í00 Cureta pério mc call 1ll'12 aço immunity
autoclavavel - indicada para raspagem e
alisamento supaâ gengival

UN 10

101 Cureta pério ponta morse 0.00 em aço
inoxidável- utilizada em periodontia, não
articulado corlante apresenta lamina curta ou
reta que tem secçáo transversaltriangular e 2
bordos coítantes atua em g0' graus com
supeÍfície dental.

UN 10

102 Cureta cirúrgica alveolar UN 30
103 Descolador dê molt UN 10
104 Escavador de dentina n'05 - em aço inox

autoclavavel
UN 40

105 Escavador de dentina n. l7 - em aço inox
autoclavavel

UN 40

106 Escova de aço - para limpeza de bíocas UN 30
107 Escova de Robson UN 80
108 Esculpidor lecron coníeccionado em aço

cirúrgico - com uma ponla em Íorma de faca
e oulra de colher tamanho 19 cm_

UN 10

í09 Esculpidor lecron mini oitavado conÍecci-
onado êm aço ciúrgico - com uma ponta
em Íorma de faca e outra de Çolher tamanho
19 cm

UN '10

'110 Espaçadoí 25 mm {í5 a 40) UN 20
't1 Espátula dupla para cera n" 07 êm aço inoi

autoclavavel - indicada para manuseio de
cera em laboratório

UN 15

112 Espátula resina thompson - no02 UN 30
'113 Espátula de inserção . noo1 UN 30
'114 Espátula e calcador de titânio thornpson -

indicâda para manipulaçáo de resina utitizada
nos tratamentos dentários dentrê outros.
autoclavavel. Tdxg, dupla no3

UN 30

115 Espátula e calcador de titánio thompson -
indicada para manipulaÉo de resina utilizada
nos tratamentos dentários dentre outros,
aútoclavavel. Tipo Thompson No6

UN 30

't 16 Espátula titánio calcador bolinha indícãda
para manipulação de resina - utilizada nos
tratamentos dentários dentre outros, autocla_

UN 30

50
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vável. Tipo Thompson
117 Faca para gesso aço inox autoclavável -

indicado paía modelagem de gesso aisa 420 UN 4
í18 Fórceps infantil- n" 01 UN 5
119 Fórcêps inÍantil - n'04 UN 5
120 Fórceps inlantil - n' 17 UN 5
121 Fó.ceps infantil - n' 18 L UN 5
122 Fórceps infantil - n' 18 R UN 5

123 Fórcêps adulto - no 18 R UN 10
124 Fórceps adulto - n" 181 UN 10
125 Fó.ceps adulto - no '17 UN 10

Fórceps adulto - no 151 UN 10
'127 Fórcêps adulto - no 65 UN 10
128 Fórceps adulto - no 69 UN 10

Fórceps adulto - no 16 UN 10
130 Fórceps adulto - no 01 UN 10
í31 Kit ar pâra circuito hospita-

lar(odontoportátil)
KIT 1

132 Kit alavanca pottys direita esquerda -
indicada para remoÉo de espiculas osseas e
pontas de raizes, aço inox, autoclavavel

KIT 20

133 Kit alavanca seldin êmbalagêm com 3
unidades - (reta, cuÍva, direita e curva es-
querda) em aço inox, autoclavavê|, com cabo
oco_

KIT 40

134 Kit cànula de irrigaÇào e aspiração en-
dodôntico

KIT 2A

135 Kit de irrigação endo.izzi - canal sem serin-
ga com sun. cor amaíelo

KIT
20

136 Kit de posicionador radiográfico periapi-
cal- adulto contendo 4 peçâs autoclavavets
sendo 2 posicionadores laterais posterjores
superioí e inÍeíior, 1 posicionador frontal e 1

para exame de bitwing

KIT 5

137 Kit de posicionâdor radiográíico periapi-
cal- iníantil contendo 4 peças auloclavavets
sendo 2 posicionadores laterais posteriores
superior e inÍerior, 1 posicionador írontal e 1

lcara exame de bitwing

KIT 5

,138 Klt êsculpldor p.k thomas oÍtavado rn,ateri-
al em aço inox - esculpidoí para cera, tama-
nho '16 cm. Com 5 unidades.

KIT 10

139 Kit macromodelo odontotOgnco - contenao
escova, aícada dentaria com língua, modelos
com doença cáíie e periodontal. Contém:
macro arcada com dentes móveis, macro
evolução dâ cárie, macro doença periodontal
e escovã0, acompanha maleta plástica

UN 5

140 Lima pa.a osso dupla N. tf - tZ UN í0
141 Luva parc câma€ odontotó§Gã especmca

universal - usada na revelaÉo de ftlmes. PAR
142 Macro escova dental - caboEito em pola

propileno e cerdas em nylon, comprimento:
3scm, validade: indeteIminada.

UN 7

Rua são Pauro, 964 - centro - Fone (67) gi'/r-rooo - cer79.170-ooo - sidrorândia - M s -r/,v
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143 Macro modelo Ílexível de borracha macro
maxi- modelo e§covâÉo Com arcada supe-
íioí, arcâda inferior e aÍticuladoí metálico
sterili, permite posicionar na oclusáo deseia-
da. lnjetado em steril prima, permite uso de
Ílo ou frta dental. Usado em palestía sobíe
escovaÉo (lnquebrável feito de bonacha).
Tamanho: Grande.

UN 6

144 Maleta equipo mini portátil(odontoportátil) UN
'145 Mandril para lixa(prótese) UN 10

146 Mandril para disco de mêtal (prótese) UN 10
'147 Martelo pneumáüco(prótese) UN 1

148 Mufla p.otética dentária tamanho 8 UN 20
149 Placa de vidro UN 20
150 Pinça clínica - para uso geral no consultório

odontológico, conhecida como pinça de algo-
dão em aço inox autoclavável

UN 80

151 Pinça hemosÉtica kelly - curva em aço inox
medindo '14 cm de comprimento autoclavável
(quinelato)

UN 30

152 Pinça mathiê UN 20
't 53 Pinça poÍta grampo palmar em aço inox -

autoclavavel indicado para levaí o grampo ao
dente, em um pÍocedimento de isolamento

absoluto

UN 2

154 Pincel n'00 UN 6
'155 Pincel No 16 (prótese) UN 10

156 Pincel no 06 (prótese) UN 10

157 Placa de vidro grossa - de 20mm lisa UN 50
158 Pontas de ultrassom dabiatlante - tipo

perio- sub cx com 4 unidades UN 30

159 Ponta ultrassônica p2 ( perio) - helse ou

semelhante
UN 20

160 Ponta ultrassônica elirrisonic (descontâ-
minação) - helse ou semelhante UN 10

161 Ponta ultrassônica e 3d esÍérica diamanta-
da (cavitação) - helse ou semelhante UN 2

162 Ponta ultrãssônica e6d bala diamantada
(cavitação) . hêlse ou semelhante UN 2

163 Ponta ultrassônica e7d acess diamantada (

preparo cervical) - heêlse ou semelhante UN 2

164 Pontas irrigadoras e aspiração - endo eze
irrigator (âmare,as)e capillary tips (0,014) -
luis fernando 3029 1480/ 9982 4098

UN 10

í65 Porta agulha mayo hegar 14 CM - dourado
aço inox autoclavavel UN 30

166 PoÍtâ amalgama inox UN 15
167 Porta amalqama plástico UN 30
168 Portâ -matriz UN 30
169 Sêringa carpulê UN 50
170 Sindesmotómo UN 15
'17',1 Sonda exploradora n'05 em aço inox

autoclâvavel
UN 50

,172 Sonda erploradora n" 16 em aço inor
autoclavavel

UN 50

173 Sonda milimêtrada UN

PREFEITURA M UNICIPAL DE STDROLANDIA
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TOTAL GERÂL DA PROPOSTA:

. VALIDADE DA PROPOSTA:

. LOCAL E DATA:

. TELEFONE: BANCO: AG:

CC:

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURÂ DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Rua São Paulo, 96,4 - centro - Fone $tl siiz-t+oo -cEp 79.170-0oo - sidrotândia - M 
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't7 4 Sugador qirúrglco metálico UN 40
175 Taça de borracha para proÍilaxia UN 80
í76 Tesoura curva cirúrgica fin, Íomba í4cm

inox autoclavavel UN 30
't77 [esoura la granje curva UN 40
178 Tesoura la granje reta UN 30

179 Íesoura pequena curva êm inox - auto-
lavável

UN 20

180 Estadiometro portátil tripé UN 13

TOTAL
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF n" situada (endereço
completo ) declara, sob as penas da
Iri, nos termos do Inciso VII, art. 4" da Lei Federal n" IO.52O 12002, que
cumpre plenamente os requisitos da habilitaçáo exigidos no Edital de Pregão
Presencial n' O65/2O18, autorizado pelo Processo Administrativo no

2A33l2OrA.
Por ser expressa manifestaçáo da verdade, hrmo o presente.

(_), _ de de 2O18.
cidade estado

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do
Representante legal da empresa

Rua são Paulo,964 - centro - Fone (67) lilr-rooo-ce"79.i70-ooo - sidrotândia- Su u-uuv - orurur.rnrru - Éto 
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ANEXO TV

DECLARÂÇÃO DE FATOS SUPERVENTENTES TMPEDTTwOS

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos
que impeça â nossa empresa de participar de licitações públicas, e

compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência
de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma
determinada no § 2", do art. 32 da Lei Federal n" 8.666193.

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N'DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Pauto, 964 - centro - Fone Gtl siiz-tnoo -cEp 79.170-ooo - siaroanaia - uZí
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ANEXO V

DECLARAçÃO NOS TERMOS DO TNCISO XXXm DO ARTIGO 7" DA
coNsTrTurçÃo rpppnar,

Pregão Presencial no O65/2O18
Processo Administrativo no 2833/2O1E.

inscrito no
CNPJ/MF sob o no....... , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) ........... ......, porta-
dor (a) da Carteira de Identidade no. . ... . ..... . ..... e do CPF/ MF n.

DEIOLÂRá,, para Íins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei
n" 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito
anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de de-
zesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de apren-
diz ( l.

-MS,_de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima).

Rua são Pauro, 96c - centro - Fone $ll sifz-tcoo -cEp 79.170-ooo - sidrorândia - M s,a//
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ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N"...../2018

Aos _ dias do mês de_ de _, na sede do Município de SIDROLÂNDIA-
MS, situada a Rua Sáo Paulo, n" 964, Centro, SIDROLÃNDIA-MS -M/S, represen-
tada neste ato pelo Prefeito, Marcelo de Araújo Ascoli, brasileiro, casado, portador
do RG n.o 000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado
na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂNDIÂ-MS - MS, doravante denominada
Contratante, e do outro lado a empresa inscrita no CNPJ/MF sob
o n,o com estabelecimento na na cidade

doravante denominada Contratado, representada neste ato por
emitidabrasileiro, portador(a) do RG n.o

pela SSP/_, e do CPF n." nos termos nos termos da Lei n"
10.520, de 17 de julho de 2OO2,Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n" L23 de 14 de Dezembro de
1996, Decreto Municipal rf ll5l2Ol4, ambos de;e, subsidiariamente, pela Lei
n" 8.666193 e alterações posteriores todos representados conforme documento de
credenciamento ou procuraçâo inserta nos autos, resolvem registrar os preços,
conforme decisão exarada no Processo Administrativo n' 267012018 e HOMO-
LOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial N. 065/2018 - REGISTRO
DE PREçOS, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO
O objeto da presente ata é a seleçáo da proposta mais vantajosa para a adminis-
tração pública, objetivando o registro de preços para'Aquisição de instrumentos
médicos hospitalares e odontológicos, para atendimento das necessidades da se-
cretaria Municipal de Saúde".

2. CLÁUSULA SEGUNDÂ - DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de
fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características
de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato
para fornecimento dos produtos nas condições deÍinidas neste edital e seus
anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os
produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classiÍicaçáo
e os quantitativos propostos.

Rua São Paulo, 964 - Cêntro - Fone (67) 3272-7400 - CEp 79.170-0OO - Sidrolândia _ Mz
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2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência
mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reuniáo e
assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acina citado poderá ser prorrogado uma vez, pot igual período,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração
providenciará a imediata publicação no Diário OÍjcial do Municipio.

2.4. As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras
da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, nào comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominaçôes a ele
previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de
classificação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocação para a assinatura de Ata de Registro de preços e Fornecimento, as
licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (dozel
meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. cLiusulA TERCETRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1. A Ata de Registro de Preços serâ utilizada pela secretaria Municipal de saúde
de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sü.

3.2. caberá a usuária da Ata a responsab idade, após o registro de preços, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. A usuária da Ata deverá informar ao orgáo Gerenciador do sistema de Registro
de Preços, do náo comparecimento da fomecedora para a reürada da nota de

Rua são Pauro, 964 - centro - Fone (ezl s2s782-z+oo - cEp 79.170-ooo - sidroràndia -rús y'í
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empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocaçáo dos
remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgào ou entidade de
outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta
ao Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de
Preços, na forma do Anexo M, nas condições preústas no Edital de Convocaçâo.

3.6. O MunicÍpio de Sidrolândia náo se obriga a firmar contratações oriundas do
Sistema Registro de Preços, hcando-lhe facultada a utilização de outros meios para
aqüsição de item, respeitada a legislação relaüva às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSI Ll\ QUARTA - DO TORNECIMENTO, rÍ)CAL DE ENTRDGA, ACETTE E
RDCEBIMENTT'.

4.1. A Atâ de Registro de Preços será utilizada para aquisiçáo do respectivo objeto
pela Secretaria Municipal de Saúde.

4.2. Cada fomecimento deverá ser efetuado medialte solicitaçáo por escrito,
formalizada pela secretaria de Municipal de saúde dela devendo constâr: a data, o
valor unilário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prozn, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a
empresa contratâda, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o
número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classiÍicada(s) hcará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de va]idade do registro, mesmo se a entrega
dos produtos ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. os produtos devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de
compras no pra?n máximo de 03 (três) dias, após a solicitação, mediante requisição
expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. os
produtos devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o trânsporte.

RuaSãoPaulo,964-cêntro-Fone(67),i],-,ooo-ce,79.17o.ooo-Sidrolândia-M
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4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgáo/entidade requisitante,
não podendo ultrapassar 03 (dias) úteis da data de recebimento da nota de empenho
ou instrumento equivalente.

4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a
76 da I*í 8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especiÍicações, mediante
"Termo de Aceite Provisório";

b) Defrniúvamente, após a verificaçáo da qualidade, quantidade, características,
especiÍicações dos produtos, e consequente aceitação pela equipe responsável, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Dehnitivo".

4.4.3. Seráo recusados produtos imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especiÍicações constantes neste editâl e/ou que não estejam adequados para o uso.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou não
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente , no pÍazn de 05 (cinco) dias
úteis, a Administração convocará a segunda classificada pâra efetuar o
fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos
faltosos as penalidades cabíveis.

4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administraçâo quando a primeira
classiÍicada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de
notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçáo, dela devendo
constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a
quantidade, o valor total e o local da entrega, a-1ém das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no
que couber, as disposições da l,ei n" 8.078 de lll)gl9} - Código de Defesa do
Consumidor.

4.9. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da
detentora da ata.

Rua são paulo, 964 - centro - Fonê (67) lÍfz-rooo - car79.17o-0oo - sidrorândia - MS ?'
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5. CL{USULA QrrrNTA- DA CONTRÁTAçÃO

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro
de Preços serâ Íirmado com o Município de Sidrolândia, observada as condições
estabelecidas neste edital e no que dispõe o aÍt-. 62 da L,ei Federal n". 8.666193, e

será formalizada através de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver
obrigaçôes futuras;

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando
presentes obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edita-l de
Convocaçáo, cujas condições deverâo ser manüdas na suâ integralidade.

5.2. O pram para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3, Os quanütativos de fomecimento seráo os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de
Preços.

\- 5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou
transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSI LA SE:rTA - DO PREçO E REVrSÃO

6.1. Os preços registrados seráo fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata
de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão de Licitaçáo notiÍicará a fornecedora com o primeiro menor
preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua
adequaçáo ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especiÍicações.

6l
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6.3. Dando-se por infrutífera a negociaçào de reduçáo dos preços, a Comissão de
Licitaçáo formalmente desonerarâ a fornecedora em relação ao item e cancelará o
seu registro, sem prejuízos das penalidades cabÍveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras,
respeitada a ordem de classificaçáo visando estabelecer igual oportunidade de
negociaçáo.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a
Prefeitura Municipal de Sidrolândia, solicitar nova licitação para a aquisição do
produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo

7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaçáo, será
efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento dehnitivo dos produtos, após a
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o
art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n" 8.666193 e alterações.

7.2. Os pagamentos
fornecedora(s), de que
sistema de seguridade
de Débito com o INSS e

somente serão efetuados após
se encontra regular com suas

social, mediante a apresentaçáo
com o FGTS.

a comprovação, pela(s)

obrigações para com o
das Certidões Negativas

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o
pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias,
passando o pÍazo para o pagamento a ser contado a partir da data da
reapresentâçáo do mesmo.

7.4. caso se constate erro ou irregularidade na nota Íiscal/fatura, a Secretaria
Municipal de saúde a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções,
ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/ fatura será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

62
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7.6. Na pendência de liquidação da obrigaçâo hnanceira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.

7.7, A Administraçáo Municipal náo pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e

formal nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

7.8. Os eventuais encargos hnanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, seráo de sua exclusiva
responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na
hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANçOES ADMTNTSTRÂTwAS

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa
da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou
documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos
em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juizo do Orgào
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 1O% (dez por centof sobre o valor constante da nota de empenho
e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contrataÍ com a administração por prazo de atê OS (cinco) anos.

4.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas
cumulativamente.

8.3, Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de l% (um por cento|, por dia útil, sobre o valor da
prestação em atraso até o décimo dia;
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II - Rescisão unllateral do contrato se for o caso, apôs o dêcimo dia de atraso
e,

III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecuçáo total ou execuçáo irregular do contrato de fornecimento
de prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não
cumprida ou da totalidade do fomecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensào temporária de participaçáo em licitaçâo e impedimento de
contratar com a administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos;

fV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo
ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada
juntamente com as sanÇões previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima,
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das
hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666193.

8.6. Apresentação de documentação falsa, náo mânutençáo da proposta e
cometimento de fraude Íiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações
legais:

I - suspensão temporária de participaçào em licitação ou impedimento de
contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do
Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que nâo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notiÍicação ensejará também a
aplicação da pena de suspensão temporária de participaçáo em licitaçáo ou
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impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município,
enquanto não adimplida a obrigação.

8.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notihcação ou
publicaçáo do ato.

8.9. As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadâs pela autoridade
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razáo de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que
requeridas por escrito e no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que
for notificada da pretensáo da Administração Pública deste Município da
aplicaçáo da pena.

8.10. As penalidades aplicadas seráo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado
de Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade de Usuária da
Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1 e
seus incisos, e no inciso 1ll, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS,
facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8,
podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigaçoes relativas ao
fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no
instrumento de convocação.

8. 14. As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do
Tesouro do Municipio de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
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9. CLÁUSULA NONA - DO C.âI{CELAMEilTO DO PREçO RBGTSTR.ADO

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por
iniciativa da Prefeitura Municipal de Sidrolândia /MS quando:

9.1.1. A licitante náo formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou
náo reúrar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir
exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não
houver êxito na negociaçáo;

9.1.4. Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de
preços por motivos elencados no art.77 e seguintes da Lei Federal n". 8.666193;

9.1.5. Por razâo de interesse público, devidamente motivado.

9.2. cancelado o Registro de Preço induzirá na convocaçáo da fomecedora com

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou
publicaçáo.

10. cLÁusuLA DÉcrMA - DA DorAçÃo onçaueNTÁRrA

1o.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitaçáo correrão a
cargo da secretaria Municipal de saúde, usuária da Ata de Registro de preços,
cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constaráo nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições
estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federar n"a.666/93
e alteraçôes.
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11. cLÁusuLA DÉicrMA pRrMErRÂ - Do pREço REcrsrRADo

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitaçáo na modalidade de Pregão

Presencial - Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a
classiÍicaçâo das empresas conforme abaixo especihcadas, as empresas vencedo-
ras ficam assim registrados:
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RELAçÃO DAS DETENTORÂS DA ATA E SEUS
RESPECITTVOS VALORES

Valor uni-
tário

Valor total
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDâ, - DA PUBLICIDADE
12.1. o extrâto da presente Ata de Registro de preço será publicado no Diário
oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Fe-
deral n.'8.666/93.

13. CLÁUSULÂ DÉCrMA TERçErRÁ - DAS DrSpOSrÇÕES FTNATS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
n."10.520, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."1 1S/2013, da Lei Fe-
deral no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCrMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de sidrolândia-MS, Estado de Mato Grosso do
Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para proces_
sar as questões resultantes desta licitação e que náo possam ser dirimida admi-
nistrativamente.

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal DETENTORA DA AT
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ANE.KO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATryO NO 

-.I2OI8PROCESSO ATIMINISTRÂTrVO N. 2433 I 2OlA

Aos dias do mês de de
MS, situada a Rua Sáo Paulo, n" 964,
sentada neste ato pelo Prefeito, Marcelo
tador do RG n.o 000406049 SSP/MS e

miciliado na Rua Alagoas, 181, Centro,
nominada Contratante

na sede do Município de SIDROLÂNDIA-
Centro, SIDROLÂNDIA-MS -M/S, repre-
de Araújo Ascoli, brasileiro, casado, por-
CPF n." 519.593.991-87, residente e do-
SIDRoLÂNDIA-MS - Ms, doravante de-

a empresa
inscrita no CNPJ/MF

sob o n." com estabelecimento na
cidade

doravante denominada Contratado, representada
brasileiro, portador da carteira

emitida pela SSP/-, e do CPF n."
neste ato por
de identidade tipo RG n."

pactuam o presente Contrato, cuja celebraçáo foi autorizada
pelo despacho de homologaçáo do processo de Pregão Presencial N" 065/2018
- RBGISTRO DE PREçOS, e nos termos da [,ei Federa-l N." 8.666/93 e Lei
lO.52O l2OO2, em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se

enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: "Aquisição de instrumentos médicos hospita-
lares odontológicos, com fornecimento parcelado, consumo previsto para 12 (do-

ze) meses."

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO: O objeto deste contrato será
realizado por execuçáo indireta.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do pREço E coNDIçÕEs DE pacÂMENTo: Dá-se a
este contrato o valor global de R$ l.

§ 1" - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaçáo, será
efetuado mediante crédito em conta corrente a ser fornecida peia contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos,
após a apresentação da respectiva documentação Íiscal, devidamente atestada
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pelo setor competente, conforme dispõe o art.40, inciso XIV, a)ínea"a",
combinado com o art. 73, inciso II, alÍnea "b", da Lei n" 8.666193 e alterações.

§ 2" - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do
Art. 40, da l,ei Federal N'. 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percen-
tual e data dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Fede-

ral, ou da variação efetiva do custo da produçáo e preços atuais de mercado local
ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variaçáo mensal do IPCA
(rBGE).

§ 3o - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato
atribuível ao Contratado, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compen-
saçáo financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior
ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês corresponden-
te, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

§ 4'- O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusi-
ve os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obriga-

ções decorrentes da legislação trabalhista, Íiscal e previdenciária a que sujeito.

§ 5o - Caso se faça necessâria à retiÍicaçáo de fatura por culpa do Contratado, o
prazo terâ sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao ór-
gão, isenta de erros, dando-se, entáo, prosseguimento à contagem.

§ 60 - Não seráo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisição de
Compra;

CLÁUSULA QUARTA - O PRÂZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de
12 meses.

PARÁGRAFO ÚUICO: Havendo interesse da Administração, o presente Contrato
poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislação pertinente;
II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes das aquisições da
presente licitação correráo a cargo da secretaria Municipal de saúde, usuária da
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Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condiçôes estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artígo 62, da
Lei Federal n' 8.666193 e alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAç^O| Cabe ao Contratante, a seu critério e

âtravés da Secretaria Municipal de Finanças, exercer ampla, irrestrita e perÍna-
nente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o
Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de ins-
peçáo, veriÍicaçáo e controle a serem adotados pelo Contratante.

PAR./(GRAFO ÚfffCO - O Contratado permitirá e oferecerá condições para a
mais ampla e completa hscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecen-
do informações, propiciando o acesso à documentaçáo pertinente e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela hscalização.

cLÁusuLA SÉTIMA - DAs oBRrcÂçÕEs Do CoNTRATADO: constituem obri-
gações do Contratado, aIém das demais previstas neste Contrato ou dele decor-
rentes:

I - Entrega dos produtos, objeto deste Contrato, io pÍazo proposto, mediante Re-
quisiçáo de Compra, e em conformidade com as especiÍicações exigidas no Edital
e da Ata de Registro de Preços;

II - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualihcaçáo exigidas na licitação que deu origem a este ajuste;

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxâs que forem
devidos em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições de-
vidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de aciden-
tes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se ftzerem necessárias ao cum-
primento do objeto pactuado;

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e

pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;
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V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigaçôes trabalhistas, previdenciá-
rios e Íiscais;

VI - Responder perante o ContÍatante e terceiros por eventuais prejuízos e da-
nos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na conduçáo do objeto deste
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execuçáo do ob-
jeto deste Contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou
perda de descontos para o Contratante;

VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se Íizerem, no objeto, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato;

IX - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas Íiscais corres-
pondentes, juntando cópia da solicitaçáo de entrega (requisiçáo);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes
e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver
dado causa;

XI - Náo transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

cLÁusuLA oITAVA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRÂTANTE: Constituem
obrigações do Contratante:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;

II - Fornecer e colocar à disposição do Contratado todos os elementos e informa-
ções que se fizerem necessários à execução do fornecimento;

III - Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;

rV - NotiÍicar, formal e tempestivamente o contratado sobre irregularidades ob-
servadas no cumprimento deste Contrato;
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V - NotiÍicar o Contratado, por escrito e com antecedência, sobre multas, penali-
dades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Orgáo competente;

cLÁusuLA NoNA - Do LocÂL DE ENTREGA, Do ACEITE, E RECEBIMENTo
DOS PRODUTOS: Os produtos devem ser entregues nos locais informados pela
Secretaria de Municipal de Saúde, através do Departamento de Compras no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, após a solicitaçáo, mediante requisiçáo expedida
pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os produtos
devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segu-
rança durante o transporte.

§ 1o - A Contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este Contra-
to, conforme os quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de
sua inteira responsabilidade a substituiçáo uma vez que náo esteja em conformi-
dade com as referidas especiÍicações.

§ 2" - O recebimento dos produtos se efetivará em conformidade com o a:rl.76 da
Lei Federal n".8.666193, mediante termo de recebimento, expedido por servidor
responsável pelo Orgão competente, após a veriÍicaçáo da qualidade, quantidade,
características e especificação do produto.

§ 3" - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a
sua utilização normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne in-
compatível com as especificações, proceder-se-á a substituiçáo, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis contado da comunicaçâo da irregularidade pelo órgão.

§ 4" - Seráo recusados os produtos que não atenderem às especificações constan-
tes no Pregáo Presencial n" 065/2018 e/ou que não estejam adequados para uso,
devendo a contratada proceder à substituição na forma dos s§ 1'e 2" desta cláu-
sula, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado da comunicação.

§ 5" ' os produtos, objeto deste contrato devem-se faznr acompanhados da Nota
Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivação do seu fomecimento.
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§ 6o - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiaria-
mente, as disposiçôes da Lei Federal n' 8.078/90 - Código de Defesa do Consu-
midor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAs sANçopS aDMINISTRATIVAS: Nos termos do art.
86 da Lei Federal n" 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso in-
justificado no fomecimento do objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por
cento) do valor total do contrato.

PARÁGR.AT'O ÚUTCO -
das, garantidas a prévia
seguintes sanções:

Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigações assumi-
defesa, a Administraçáo poderá aplicar o Contratado as

I - Advertência por escrito, quando o Contratado praticar irregularidades de pe-
quena monta;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de ine-
xecuçáo total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comu-
nicação oÍicial;

III - Por infração de qualquer outra cláusula contrâtual náo prevista nos subitens
anteriores, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do for-
necimento, acumulável com as demais sançÕes, inclusive rescisão contratual, se
íor o caso;

tv - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao orgáo compe-
tente no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oÍicial,
podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério
do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMÂ PRIMEIRÂ. DA REscIsÃo: A rescisão do Contrato poderá
ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrita da AdministraÇão, nos casos enume-
rados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" g.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licita-
ção, desde que haja conveniência para a Administração.
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III - judicial, nos termos da legislação.

§ 1o - O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisáo
administrativa prevista no art. 77 da ki Federal n" 8.666/93.

§ 2o - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçáo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

cLÁUsULÂ DÉrcIMA SEGUNDA
de Direitos vinculados ao Edital
de Preços.

- Fica o presente contrato, para todos os efeitos
do Pregão Presencial n" 065/2O18 - Registro

CL(USULA DÉCIMÂ TERCEIRÂ - Aos casos omissos neste instrumento, por
ocasiáo da execução do objeto, serão aplicáveis a Legislaçáo pertinente a espécie,
nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n". 8.666193, em sua atual redação.

CL(USULâ DÉCIMÂ QUARTA - DÂS ALTERÂçÔES: O PTESCNIC CONITAtO POdCrá
ser alterado, nos casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de
condiçôes supervenientes que impliquem em modificaçôes.

PÂRÁGRÂFO ÚfrCO - Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste
Contrato deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos

\- representantes legais das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QTIINTA - DA PUBLICÂçÃO DO CONTRÂTO: DCNTTO dO
prazo regulamentar, o contratante providenciará a publicaçáo em resumo do
presente contrato, na imprensa oficial do Município.

cLÁusuLA DÉCIMÂ sExrA - FoRo: o foro do presente contrato será o da co-
marca de Sidrolândia/MS, excluído qualquer outro.

E, para ftrmeza e validade do que aqui ficou estipulado
firmam o presente termo, com O2 (duas) cópias de igual teor.

Sidrolândia-MS, _ de de

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal
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