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EDITAT pRrcÃo rrrrRÔrutco - REGIsTRo DE PREços
pRncÃo rrrrnôrulco Ne I / 2022 / ozt-snP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 /2O22l021-SRP
DATA DE ABERTURA: Lz / OS I 2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o l,tullcÍplo DE ELDoRAD0 oos cane;Ás, ronrva púnuco, PARA C0NHECIMENT0 Dos INTERESSADoS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, e,EALIzAfui IICITAçÂO, PARA REGISTRO DE PREçOS NA MODALIDADE
pREGÃo, NA FoRMA rrrrnÔrrttce, coM cÂirÉRlo DE IULGAMENT0 MEN0R PREÇ0 PoR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI NS 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEIIIBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE O5 DE IUNHO DE 2012, DA DECRETO N'8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21
DE JUNHo DE 1993, r as rxtcÊxcles ESTABELECIDAS NESTE EDtrAL. LEI CoMPLEMENTAR Ne 123106 E

t47 /zot4, sUBSIDIARIAMENTE, .I'ELA LEI Ns 8.666193 E DEMAÍs LEGISLAÇÃo, soB As coNDIçÕES
EsTABELECIDAS NESTE ATo coNvôceróRIo r euExos.

Os trabalhos serão conduzidos plr servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.Dortaldecomorasoublicas.co!LbI. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examir.ilr e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

óncÂos rrrrnESSADos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

DATÂ E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

ABERTO

1. , DO oBrFrO-:

O objeto da presente Iicitação é a escolha da proposta mâis vantajosa para EVENTUAT AQUISIçÃO DE
rNsuMos E MATERIATS TÉCNIí',OS ODOTJTOLÓGTCOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COI.IFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE

ELDORADO DO CARAJÁS - PA.

1.1. A licitação será dividida em ITI|NS, conforme tabela constante do Terrno de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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12 H:00M DODtA0g/05/2022 (HOtu{RrO DE BRASíLrA)

DATA E HORÂ LIMITE PARA
IMPUGNAÇAO:

12H:00 M DODtAOg/05/2022 (HORr{RrO DE BRASÍLIAI.

DATA E HONÁ TI§AL DAS PROPO$TAS: 0BH:00 M DODTA L2/05/2022 (HORÁRrO DE BRASÍL[A)

/05/2022 (HOPJÍRrO pE B!!CSÍLrAI.08H:01 M DO DIA 12
rvrvw.oortaldecomorasnubl icas.com.br

SIGILOSO

DATA DE ÁBERTURA DAS PROPO§TAS -
SESSÂO PÚBLICAI

MODO DE DISPUTA

LOCA"L:

VALORORçADO
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1.2. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especilicações do objeto.

DE PREçOS.

2.1. As regras referentes aos órgãcs gerenciador e participantes, bem como â eventuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessâdos na morlalidade LICITATÓRIA PREGÃo, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras P:U.blicas, no sítto www,oortaldecomprasoublicas,com,br:

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes a este

Pregão.

3.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e íormalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assunle como

firmes e verdadeiras suas propostirs e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante, excluída a responsarilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

Iicitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados; .iunto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediâtamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PARTICIPÂçÂO NO PRÊGÂO.'

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ranro de atividade seia compatÍvel com o objeto desta

Iicitação, e que esteiam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no arügo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previsto:; da Lei Complementar nq 123, de 2006.

4,3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DES,TA LICITAÇÃO oS INTERESSADoS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(sJ anexo(sJ;

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos pâra receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

4.3,5. Que esteiam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
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4.3,6. Entidades empresariais que cstejam reunidas em consórcio;

4.3.7.Organizaçóes da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 46 / 20 L 4 -T CU -Plenário').

4.4. coM0 coNDtÇÃo PARA pARTrcrpAÇÀo No pREGÂo, A LTCTTANTE ASSINALARÁ "srM" ou "NÃ0" EM CAMP0

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAçÕES:

4,4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

4.4,1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" imp,e61r'6 u Oaoa"uguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a pârticipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Conrolementar ne 123, de 200ó, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4,4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esrá em

conformidade com as exigências eCitalícias;

4.4.4.Que inexistem fâtos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4.4,5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir (le L4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", IüXIII, da

Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTIi/MP nq 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.Que não possui, em sua crdeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1s e no inciso lll do art.5e da Constituição Federal;

4.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. lunto a documentação de

habilitação devidamente atualizâdo sem pendencias para eventual consulta.

4.5. A declaração falsa relativa ao cu,lprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções preüstas em

lei e neste Edital.

- ,ii§-Àe6§,1iaq,ât{oD&}tri*osriÀEttocwcrluiimq,pE,üâBMrÀ§0.:,rt,, ,,,::tr,,

5.1. Os licitantes encaminharâo, ex,:lusivamente por nleio do sistema eletrônico, concomita ntemente com os

documentos de habilitação exigidos rrÍl edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a dâta e o

horário estabelecidos para abertura rla sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.
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5.2. O envio da proposta, âcompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

5,3. As Microempresas e Empresas rle Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da LC n0 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

S.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Nâo será estabelecida, nessa etapa do ceftame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5,7. Os documentos que compõem a propostâ e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(a] Pregoeiro[a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6;:..

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1,1.Valor unitário e total parâ cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhada do obieto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for e.plicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do ob,eto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão ir,clusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tribulários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

6,4. Os preços ofertados, tanto na prsposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máxirnos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando pârticiparem de licitações públicas;

6.7' Serâ desclassiÍicada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

AABERTURA DA SÉSSÃO, CLASSIFICAçÁO DAS PROPOSTAS E FORMUIITçÃO DE LANCES.

A abertura da presente Iicitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital

7, D

7.7.
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7,2, O(a) Pregoeiro(al verificará as propostas apresentadas, desclassiÍicando desde logo aquelas que não esteiam

em conformidade com os requisitos ostabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1, Também será desclassificatla a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será semllre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7,2,3, A náo desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitâção.

7.3. O sistema ordenará automaticanl snte as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

.- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o[a] Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, oS Iicitantes deverão encanlinhar lances exclusivamente por meio dó sistema

eletrônico, sendo imediatâmente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5,1. O lance deveÉ ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6, Os lÍcitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7,7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistcma.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 (Dois)

Centavos.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a ünte (20) segundos e o

intêrvalo entre lances não poderá ser inferior a três (3J segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectir/os lances.

7.10, Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disnuta "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7,11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quanrlo houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

7.42. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trâta o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances n,: forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

âutomaticamente.

Beiqs 41.20 'Po!é que todos v4on. e soiba4. a rnaa aio SEN!|OR fez ;§fg
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7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, podeú a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admiür o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sisterna, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro[aJ-

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificaçâo do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitivâ do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sisterra eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez úinutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunÍcação expressa do(al Pregoeiro(a] aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://$'r ,w.portãldecompraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para â sua reabertura. E

será rêiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(al aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7,21, Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. O sistemâ identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

âssim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC np 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

7,22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nâ

faixa de até 5olo [cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor ]ance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7,23. A melhor classificada nos tennos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em r';rlor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7,24, Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serâo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem naquele intervalo de 50Á (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subltem anterior.

lsctcs 41 20 'Para que lodcs v4on1. e soibom o mào do SENIiOR lez ,sto '
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7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será rt:alizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta-

7.26, Quando houver propostas bencficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

7,27, A ordem de apresentação pelos liciantes é utilizada cômo um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3p,

§ 2e, da LEI Na 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7,28.2. Produzidos por empresas llrasileiras;

7.28,3. Produzidos por empresas rlue invistam em pesquisa e no desenvolümento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstâs na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sÍstemâ eletrônico dentre as propostas

empaladas.

7.30. Encerrâda a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contrapropostâ ao licitânte que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

propostâ, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30,1, A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o[aJ Pregoeiro(aJ iniciará a fase de aceitação e iulgamento da proposta.

8. DA ACEITÂBILIDADE DA PBOPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do aít.7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e

70.024 /2079.
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne L455 /2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento Jart.48, inciso II, 1'a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

- 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública pam a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORÁS DE ANTECEDENCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5, O(aJ Pregoeiro(a) poderá conv,rcar o licitânte pâra envlar documento digital complementâr, por meio de

Íuncionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5,1. O prazo estabelecido poderii ser prorrogado pelo[a) Pregoeiro(a] por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro[a).

8.5,2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeirofa], destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem preiuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de nãr) aceitação da proposta.

8.5.2.1. Os licitantes deverão coiocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6, Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(aJ Prego--iro[a) suspenderá a sessão, iníormando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

condiçÕes diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em rlue o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que t;,:ja obtido preço melhor.

8,8.2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC na 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9. DAHABIUTAçÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência Ce sanção que impeça a participação no certame ou a futura corrtratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1,2.Cadastro Nacional de Empr'()sas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (wu.w.nortalclatr;1rs»arencia.gov.br/ );

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (wr,r,r,r,.c n 1. 
ju s. b r/irn p robida de_a d nr /co nsuita r-r'eq ue riclo.ph p J.

9.1.4.Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

httrrs:/ /contas.tcu eov.br/ords/l/r =16 0:3:0

9,1.5. A consulta aos cadastros se:'á realizada em nome da empresa Iicitante e também de seu sócio majoriúrio,

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançÕes impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade âdministrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretâs, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.L.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societárÍos, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convccado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1,6, Constatada a existência de ;anção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

9.1.7. No caso de inabilitação, harrerá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementár ne 123, de 2006, seguindo-se â disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsecltente.
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9.2. Caso atendidas as condições de 1rarticipação, â habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que estejam vige,rtes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhâr, em conjunto com a

âpresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2,2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de r:ertidôes feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já aFresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistema, no pr azo de O2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçâo.

9.4. Somente haverá a necessidade rle comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais qu:ndo houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPf/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

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

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPI de licit nte matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para Íins de habilitação:

9.S. HABILTTAÇÁO IURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresárÍo indi,ridual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo dâ Junta

Comercial da respecüva sede;

9.8.2.Em se tratando de microemcreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja ac€itáção ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

ww.w.oortaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrat(, social em vigor, devidamente registrado na funta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

9,8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

Iocal de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9,8.6.No caso de cooperativa: ala de fundação e estâtuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na lunta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art' 107 da Lei ne 5.7 64, de 1971;

9.8.7. Documentos pessoais de pessoa física com foto relativa aos sócios junto a pessoa furídica.

9.8.8, No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pâís: decreto de autorização;

9.8.9. Os documentos acimâ deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.8.10, Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

iunta comercial do estado da empr-.sa;

9.9. REGUUTRIDADE FISCAL E TRATIALHISTA:

9.9.1. CNPf - Prova de inscrição no Câdastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.2.Prova de regularidade Íisc:^l perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive âqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ns 1.751, de

02/1,0/20L4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9,9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço IFGTS];

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a âpresentação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-l-ei ne 5.452, de 10 de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade .iunto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduâis e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretâria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

9.9.7. Certidão negativa iunto ao rnunicípio de Eldorado dc Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. https: / /eldoradodocaraias-

oa.nobesistemas.com.br/tributos/document validator/new#, a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos(ôeldoradodocarajas.na.gov.br.

9,9,8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.
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9.9,9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentação exigidâ para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. euALrFrcAçÃo EcowôtuIco-TtNANCEIRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei nc 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9,10,2. Certidão Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9.10.4, Balanço patrimonial e derironstrações conúbeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a 5oa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(trêsJ meses da data de apresentação da propostâ;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações conlábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10,4,2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3. Caso o licitanre seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-financeira, conforme dispôe o artigo 172 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria nào foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.4.4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abeftura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10.5. A comprovação da situaçlio financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral [LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( umJ resultantes da aplicação

das fórmulas:

,O _ 4tivg Cir_ç.ularlte + Re3lizqvel a Longo lrazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG= -

LC = Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentilrem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SGl er Liquidez Corrente [LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da aul.oridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mÍnimo de

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

lsa'os 4t2o:'Paío que todos vejat l, e saibofi.. d moo do SENHOq fez isto.'

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP:68S24-ooo- Eldorado do Carajás/PA

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante



!'/
* ra.

EldiSiâtlo
do Carqjás

PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARA,ÁS
DEPALTAMENTO DE LICITAÇÃO - Cpl

9.11. euALIFtcAçÂo tÉctrllce.

9.12. Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o

fornecimento mínimo de 350/o para cada de produto cotado compatível conl o objeto deste Pregão;

9.13. Licença de Funcionamento emitido pelo departamento de Vigilância Sanitária da sede da licitante.

9.14. Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE expedido pela Agência Nâcional de Vigilância Sanilária-

ANVISA do Ministério da Saúde, em plena validade (Portaria n" 802/98 MSl. Considera-se também como prova de

autorização de funcionamento da ,:mpresa licitante, a publicidade da resolução no Diário Oficial da União

acompanhada pelo detalhamento da AFE.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO JUNTO A HABILITAçÃO JURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em I)apel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração nos termos do inciso XXXlll, art. 7s da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa).

Declaração de elaboração independelrte de propostá; [apresentar em papel timbrado da empresa)-

Declaração do porte da empresa; fap -esentar em papel timbrado da etnpresaJ.

Declaração de idoneidade; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos reqliisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração de não vinculo com a administração publica de Eldorado do Carajás. (apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno l)orte seja declarada vencedora, uma yez que atenda a todas as demais exigências do

edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosâ seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 fcinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularização. O prazo uoderá ser prorrogado por iguai perícdo, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularizaçáo fiscal e trrrbalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Editâl, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidâde da mesma.
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9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-Lts em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a mir:roempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida parâ aceitação da proposta subsequente.

9.20. Constatado o atendimento às evigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCá"IíINEÁ!íM{TO DA PNOPOSTA VEiTEI}ORÀ

10.1. A proposta Ílnal do licitante declarado vencedor d"u".á .", encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua pcrtuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha s -.r assinada e as demais rubricadas pelo Iicitante ou seu representante legal.

10,1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser dor: rmentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e aplicação de eventual s rnção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (;rrt. 5q da Lei ns 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência enh e os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra ccrndição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

10.7, A administração quando enten,ler que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematântes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

10.8. A empresa que eventualmente íor detentor do menor valor do ultimo Iance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DOS R§CURSOS. i .r.

11.1. Declarado o vencedor e decur dr a íase de rcHUlarizaÇâo Íiscal e tràball)ista da liciunte quali[icada como

microempresa ou empresa de pequer,o porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mÍnimo trinta rninutos,
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para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de Íorma motivada, isto é, indicando contra qual[is]

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(aJ Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

l!.2,2, A falta de manifestação nrotivada do Iicitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

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

término do prazo do recorrente, ;endo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

12, ITÂ MÀBGRIURÁ DA SES,ÃO PÚBLICÀ

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimerto de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na accitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivâlente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2, Todos os licitantes remanescer'les deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ["chat"], ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento Iicitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-rrail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo respcnsâbilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DÂ aDírtr)rcÂçÃO e nOUOmaç,{O.
13.1. O objeto da licitação será adjuC icado ao licitânte declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2, Após a fase recursal, constatadâ a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.
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14. DA GARANTII ou nxrcuçÃo.

14.1, Não haverá exigência de garanliia de execução para a presente contratâção

15.]'DAATA"DE REGISTRO DEPRE(:OS,., ] ..

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCOJ dias uteis, contados a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançóes previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocaçãD para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registl'o de Preços, a Administração poderá encaminháJa para âssinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (ARJ ou meio €letrônico, para que seia assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

15.3, A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sançÕes administrativas confonne a lei.

16. DO TENUO DE COITITRATO OU INSTRUUENTO CQI'WALEilTE

16.1. Após a homologação da licitacio, em sendo realizada a contrataçào, será Ílrmado Termo de C;ntrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicaLário terá o prazo dr, 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou acDitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Cartâ

Contrato/AutorizaçãoJ, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas neste

Edital.

16.2.1, Alternativamente à convo;ação para comparecer perânte o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

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

eletrônico, parâ que seja assinado t)u aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

t6.Z.Z,O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceit?. pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenht ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esú subst:tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

16,3.2. A contratada se vincula à sLa proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece qur: as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos (la Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.
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16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizarâ consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em liciürção, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no aÍt.29, da Instrução Nonnativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, lll, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantÍdas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplÍcação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou (la ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitáção consignadas no edital, qu-. deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

16.8. Nâ hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitadâ â ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita zL negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REÁ'USTAMENTO EM SENI]DO GERAL.

17.1. As regras acerca do reaiustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo â este Edital.

1&, DO RICEBII{ENTO DO OS,ETO E DA FrSCÀLIZÀçÁÔ.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de íiscâlização estão previstos no Termo de Referência

19. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATÀDA.

19,1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PÂGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamentc são as estâbelecidas no Termo de Referência, anexo â este Edital.

2_1, Dll §4IçÔEs ÂDMr'rrsrRÂrlr/as.

21.1. Comete infração administrativâ, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21,1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1,3. Apresentar documentação íalsa;

21.1.4. Deixar de entregar os doculnentos exigidos no certame;
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21,1.5. Enseiar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1,7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21,2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, â

juízo da Administração, à multa moratória de 0,570 (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 70o/o (dez

por cento), conforme determina o art. Nq 86, dâ Lei Ne 8666/93.

2L,2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos Co artigo Nq 87, da Lei Nq 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 2070 (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em Iicitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo naio superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

justificativa aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a pelrrlidade 05 fcinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar iunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei N0 8.666/93, c/c art. Ns 7q da Lei Ne 10.520/02 e art. No

14 do Decreto Nq 3.555/00.

21,4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5, Serão publicadas na Imprensa OÍicial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6, DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se adrnitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do obieto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPóSITOS DESTA CúUSULII, DEFINEM.SE AS SEGUTIITES P&íTICAS:

a) PR/íTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
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t) ppíTICe FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

Iicitação ou de execução do contrato;

c) PR]íTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artificiais e não-competitivos;

d) PRr{TICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo Iicitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PR(TICA oBSTRUTIVA: Destluir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir mâteriâlmente a

apuração de alegações de prática J,revista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro nrultilateral promover inspeção.

22: DA ORMAçÃO DO CÁDASTRO DE RESTRVÀ

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22.2, A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

âo licitante melhor classiÍicado.

22.3. I{avendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a orlem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contrâtações e somente será

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7.892/201.3.

23. DA I}IPUGIIÁçÃO AO EIXTÁI, T: DO PEDII'O DE ESCLANECIUEilTO

23.L. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERTí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldecompraspubl i€as.com.br,

23.3. Caberá o(al Pregoeiro(a), auxilrado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data rie recebimento da impugnaçào.

23.4. Acolhida a impugnação, será delinida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo Iicitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(aJ, até 03 (trêsJ dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em 'rempo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecompraspublicas.co nr.br.
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23,6, AG) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e porlerá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de €:iclarecimen tos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art.27 parâgrafo 4ç, da Lei 8.666/93.

23.7.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo[a)

pregoeiro(a), nos autos do processc de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio www.portjrldecomorasoublicas,com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

âcompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnaçÕes apresentadas após o respectivo prazo Iegal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritas por represlntante não habilitado legalmente ou não identiÍicado no processo para

responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apl esentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administradol ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital)-

24. r»AS [XSP0SrçÔES G§nArs'

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24,2, Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contráric, pelo(a) Pregoeiro(a).

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília

- DF,

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(al Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado d.stâ licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.

lscias 41 ?c 'Pdía qre lodas vdofi. e saíbofi. . o mõo do S5NHOâ Íe: ?sto '
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24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo Iicitatório.

24.8, Na contagem dos prazos estabeiecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se iniciam e vencenl os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possÍvel o aproveitamento do ato. observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10,1. A falsidade de qualquer documento apresentâdo ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificâção do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

á rescisão do contrato ou do dcirumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.tL, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital

ZQ.LZ. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por râzões de interesse

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24,12,1. A andação do pregão induz à do contrato.

24,12,2. A andação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inchlsão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para íins de classificação e habilitação.

O Edital esLí disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do proces:ro administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLAFÁÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÀO NOS TERMOS DO INCISO XXX T, ART. 7s DA CONSTITUIçÂO FEDERAL;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EMpRESA;
ANEXO Vr - MODELO DE DECLARAÇ.ÀO DE IDONETDADE;
ANEXO vII - DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO VIII - DECLARAÇÂO DE NÂO VíNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

lsoias 41 20: 'Púa qtlii' todca v1afi. e saibor, . o hao do SENHOR Íez isto '

Rua dà Rio vêrmelho o 01-Centro- km 1oo, CEP:68524-000- Eldorado do Carajás/PA



PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPAITAMENTo DE tIcITAçÂo - cpl

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;
Eldorado dos Carajás - PA 25 de Abril de 2022

ira Costa
Pregoeiro Municipal

lsüios 4tzo 'Pdru qtÉ aodosvejon. e soíbofi. o n dodo STNHOR fez isto '
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'TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBIETO

1,1. Eventual aquisição de de insumos e materiais técnicos odontológicos necessários para a

manutenção do programa saúde bucal, conforme as necessidades da secretaria do município de Eldorado

do Carajas - PA conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM DESCRIÇAO QUANT. UNIDADE

1 RESINA AUTOPOLIMERIZAVI;L 5OO ML COM COR 40,000 UNIDADE

Especificação : RESINA AUT0P0LIMERIZAVEL 500 ml COM C0R

ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEI- PO 44OG ROSA2 50,000 UNIDADE

3

Especificação : Resina Acrílica Uso Odontológico - Aspecto Físico: Pó, Cor:
Incolor/Rosa, Tipo: Autopolinierizável.

ACITILICO AUTOPOLIMERIZAVEL PO 78G COR 66 40,000 UNIDADE

Especificação : Acrílico Autopolimerizável Para Confecção De Restâuração
Provisória, Cor 66, Em Pó - Frasco: Mínimo 78G.

4 RESINA ACRILICA AUTOPOLITTERIZAVEL LIQUIDO SOOML 35,000 UNIDADE

Especificaçâo : Resina Acrilica Autopolimerizavel Liquido 500ML

5 RESINA ACRILICO TERMOPOI,IMERIZAVEL PO 45OG 40,000 UNIDADE

Especificação : Resina Acrílica Uso 0dontológico, Tipo:Termopolimerizável,
Aspecto FÍsico:Pó, Cor:lncolor'/Rosa

AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE C/ 5 LITROS6 3 50,0 00 GAúO

Especificaq& : AGUA DESTIL,l\DA P/ AUTOCLAVE C/ 5 LITRoS

170,000 CAIXA1OO UNIDADES
AcULHA oDoNToLóGrcA DEScARTÁvEL p/ ANESTESIA, 27c, LoNGA cx

lsoias aGo 'hlro que toalas ,,/e)ofi. e solbom... o mào do S€NHôR tez islo '

Ruô da Rio vermelho o 01-Centro- km 1oo, CEP:68524-ooo- Eldorado do Cârajás/PA

7

Especificação : Mâterial: Aço lnoxidável, Centimetrada, Dimensão: 1.8 G X 3
1/2", Tipo Ponta: Pontá Tuoh] , Componente: C/ Oriffcio Lateral,
Componente I: C/ AgslhazT GXS 3/A" , Componente: Cateter 20c, Seringa
Perda Resistência , CaracterísLica Adicional: C/ Filtro 0,2 Micra ,

Esterilidade: Estéril, Descartável.
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B ALCOOL ELETILICO 92 8a/o 7L 150,000 UNIDADE

Especificação : ALC0OL ELETII-lCO 92,8% EMBALAGEM C0NTENDO 1

LITRO.

ALGINATo pARA MoLDAGEM E IMPREssÀo ooot'ttot-óclcA 450 c

Especificação : Presa Rápida, Tipo I, Consistência Firme, Alta Resistência A
Compressão, Baixa Deformaçiio Permanente Com Aroma E Sabor
Antinauseanete De Tutti-Frutticom Anümicrobiano E Sem Flutuação De Pó

Embalado Em Pacote C/ Aproximadamente 450 G (+/-10%) Em Material
Apropriado Que Garanta A tni-egridade Do Produto Contendo Externamente
Marca Comercial E Procedên(ia De Fabricação. Validade Mínimâ De 2 Anos
A Partir Da Data Da Entrega. Marcas De Referência: Hydrogum Long ?

Thetâmârk ?Dên Simula. 0u De Melhor ualidade

ALVEOLITINA EMBALAGEM COM 1OG

Es ecifica : ÂLVEOLITINA IiMIIALAGEM COM 10G

ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAINA A 2OlO SEM VASOCONSTRITOR BISNAGA
coM 506

Especificação : Lidocaína Cloridrato Apresentação: Celéia , Dosagem: 2%o

BTSNACA DE 50 G

ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAíNA SABOR TUTTI FRUTI 5% COM 12G

Especificação : SABOR TUTTI FRUTI 50lo C0M 12G APRESENTAÇÃO:EM
PASTA

APLICADOR DESCARTÁVEL IVIICROBUCHE DE PREMER I] ADESIVO

UNIDADE110,0009

120,000 UNIDADE10

11 250,000 UNIDADE

12 800,000 UNIDADE
ANÉSTÉSICO LOCAL LIDOCAII.IA 3% COM VASOCONSTRITOR BISNAGA
50G

EspecificaÇão : Lidocaína Cloridrato Apresentação: Geléia

13 3 50,000 CAIXAANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAÍNA 2OlO COM VASOCONSTRITOR +861

EspecificaÇão: Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL

1,4 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICI) MEPIVACAÍNA 3OlO SEM VASOCONSTRITOR 450,000 CAIXA

EspecificaÇão : Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL

15 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO PRILOCAíNA C/ FELTpRESSINA A 3% 270,000 CAIXÁ

Especificação : Embalagem cora 50 tubetes de cristal com 1,8mI.

16 240,000 UNIDADE

1,7 550,000 UNIDADE

holos 4lzo 'Pofi que tadas vdoú. e saibarl . o mao aio SENHO{ íet isto
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Especificaçâo : Mateíal: Plástico, Tipo Ponta: Fina, Características
Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Uso: Descartável, Tipo
Haste: Dobrávelcaixa contendo 100 unidades.

350,0001B

ATAQUE ÁCIDo DE ESMALTE PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA

FoTOPOLIMERIáVEL

Especificação : Sistema Adesi'/o Fotopolimerizável De Frasco Unico, Que
Deve Ser Aplicado Em Esmalte E Dentina Úmida E Contém 10% De Sílica
Coloidal (Tamanho De Partícula De 5Nm), Bisgma, Hema, Dimetacrilatos,
Etanol, Água, Metacrilato De Á:idos Poliacrílico E Polialcenóico. Conteúdo
De 6 Ml,Indicado Para RestaLrações Diretas Com Materiais
Fotopolimerizáveis, Adesão t)e Coroas De Porcelana (Veneers) Fabricadas
No Laborâtório Com Resina 0u Porcelana E Adesão De Amálgamas E 0utras

BROCA DIAMANTADA NO 103:i - ALTA ROTA o

Restau nors Indireta Sin h Bond 0u Su

220,000 UNIDATJE

20 230,000 UNIDADE

21 230,000 UNIDADE

230,000 UNIDADE

230,000 UNIDADE

24

BROCA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, CÔNICA COM EXTREMIDADE !]M

Especificação : Broca Alta Rotação, Mâterial: Aço lnoxidável Diamantada,
Formato: Tronco Cônica, Característica Adicionali Topo Em Chama, Tipo

BROCA ALTA ROTAÇÃo, DIAMANTADA, CÔNICA COM EXTREMIDADE
PIÁNA, NS 2068

Especificação : Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada,
Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste

Especificação : Broca Alta Rotação, Material: Aço Inoxidável Diamantada,
Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio,

Especificação : Haste Longa, Esférica, Aço Inoxidável Diamantada,

BROCA ALTA ROTA , DIAMANTADA, ESFÉRICA, 1012

BROCA ALTA ROTA

E

o DIAI\4ANTADA, ESFÉNICA, NS TOTO

Haste: Haste Cu o Americana: 3113Ti o Corte Corte Fino, Nume

Haste Americana:2068lar, Ti o Corte: Corte Fino Numera

Numera ão Americana: 1012

BROCA ALTA ROTA O, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NS 1014

Cirúr ca

ecifica Inoxidavel-Haste Re lar - Corte Medio - Cilindrica

C N43113

230,000 UNIDADE

isolcs 41.20:'Porc qr?. tcdas vço e saibat . o fiõc co SEN)1ôR lez lsto.'
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Especificação : Alta Rotaçao - Aço lnoxidavel - Esferica - Haste Regular -

Corte Medio

BROCA ALTA ROT o DIAI,4ANTADA, NA 2135

Especificação: Pote Contendo 50G, Tipo Sswhite, Biodina^Mica Ou De
Melhor ualidade

CIMENTo CIRURGICo LÍ UIDO 20ML - TIPO: PERIODONTAL

UNIDADE230,00025

UNIDADE230,000BRocA ALTA RoTAÇÃo, DIAIíANTADA, N, 3195

Inoxidavel - Conica - Haste RegularEspecificaç ão : Granulação UlrraÊna, Aço

26

Especificação r Granulação Ultl afina, Aço Inoxidavel

2 3 0,000 UNIDADEBROCAALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, PON'IA DE CHAMA! N.311q27

230,000 UNIDADE

Especificação : PARA ACABAMENTO FINO - Alta Rotaçâo N"3118, Formato
CôNica Chama, Em aço lnoxidavel De Alta ResisteNcia E Com Crãos De
Diâmânte Natural.

BROCA ALTA ROTAÇÃ0, DIA},,lANTADA, TRONCO CÔNICA, N' 1190

Especificação : Material:Aço Lroxidável Diamantada, Característica

BROCA CIRÚRGICA PARÁ ALI'A ROTAÇÃO NN 4114

Adicional:Conjunto, Tipo Corte:Corte Extra Fino

230,000 UNIDADE

30
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO. DIAMANTADA, CILÍNDRICA C/ EXTREMIDADE
CÔNIcA,Na 3122

Especificação : MaterialrAço lioxidável Diamantada

2 30,0 00 UNIDADE

Especificação : Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica,
Caracterísüca Adicional: Topo Cônico, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo
Corte: Corte Médio, NumeraÇiio Americanat 3722

31 40,000 UNIDADE

Especificação : Broca Baixa Rolação, Tipo: Contra Angulo, Material: Carbide,
Formato: Tronco Cônica, Formato Adicional: Topo Inativo, Característica
Adicional: "Endo 2", Comprimento: 23,5 Mm.

BROCA ENDO Z

32 110,000 UNIDADE

33

Especificação: Apresentação: (laixa 18 Lâminag Peso: CercaDe2Z0 G,

Cor:Rosa

CIMENTO CIRURGICO PÓ sOG - TIPO TEMPORÁRIO OXIDO DE ZINCO PÓ

CERA ROSA 18 LAMINAS - TII'O: 7

140,000 UNID/\DE

34 135,000 UNIDADE

lsdtos 4120: 'Pdro qoe todas vqofi. e soibon o tíóo do SENIiOR íeT tsto
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Especificação i Composição: Com Eugenol, Aspecto FÍsico: Pó + Líquido,
resenta ão: Con unto Com leto

coNE DE GUTA pERcua acgssónto uF 28MM.cx coM 120 UND

CONE PRINCIPAL 1êSERIE C}:COM 120 UND

CoNE PRINCIPAL 2êSERIE CX 
'lOM 

120 UND

140,000 UNIDADE35

120,000 UNIDADE36

EspeciÍicaçâo i obturador Provisorio, A Base De Oxido De Zinco/Sulfato De

Zinco, Sem Eugenol, Sem Fluor, De Endurecimento Quimico, Aspecto Fisico
Pasta U'nica, Pote Com 20 G - Tipo Coltosol Coltene Ou Similar Com Mesma

CIMENTO ODONTOLOGICO COTOSOL FRASCO 1O G

Equivalencia

37

Especificaçâo : 0bturador Provisorio, A Base De Oxido De Zinco/Sulfato De
Zinco, Sem Eugenol, Sem Fluor, De Endurecimento Quimico, Aspecto Fisico
Pasta Unica, Pote Com 10 G - lipo Coltosol Coltene Ou Similar Com Mesma

CLOREXIDINA PARA BOCHEC[IO,O,l2% EMBALAGEM COM 1.1OOML

Equiyalencia.

110,000 UNIDADE

3B 130,000 UNIDI\DE

Especificação : CL0REXIDINl, PARA B0CHECHO,0,12% EMBALAGEM COM
1.100 ML

O DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO

EspeciÊcação : C0NIUNTO COM 24 GR., E C0NTENDO 2 UNIDADES.

COMPOSIÇÃ

39 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7, 5 X 7,5 COM 5OO UNIDADES 300,000 PACOTE

Especificação i Compressa Caze, Material: Tecido 100% Algodão, Tipo:9
Fios,Cm2, Modelo: Cor Branca,lsentâ De Impurezas, Camadas: B Camadas,
Largura: 7,50 Cm, Comprimento: 7,50 Cm, Dobras:5 Dobras, Características
Adicionais: Estéril,DescarLável

40 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FR3 28MM.CX C/ 120 IIND 130,000 UNIDADE

Especificação : Cone Endodôntico - Material: Guta-Percha, Característica
Adicional: Sortida, Comprimento: 2B Mm, Tipo: CalibraCo, Apresentâção
Estojo 120 Pontas, Calibre:2a Série.

41 coNE DE GUTA PERCHAACESSóRr0 xF.2BMM.cxcoM 120 UND 110,000 UNIDADE

120,000 UNIDADE

43 140,000 UNIDADE

4+ 120,000

isaids 412Õ 'porc que tados velanr. e sd/àqrrr. o moo do SENHOR ÍÊz tsto '
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45 cUNHA ANATÔMICA ODONTOLÓGICA EM MADEIRA 150,000 IINIDADE

160,000 UNIDADE46

UNIDADE145,00047

CRIOANESTESICO A BASE DE 'TETRAFLURETANO

GEL DESSENSIBILIZANTE DENTAL A 3OlO

FRASCO COM 1sOML

ÉspeciÍicação : CAIXA CtlM 100 UNID^DES

: PARÁ EXTRA O DE DENTEEs fi

Especificação: USO PRoFISSI0NAL Gelde nitrato de poússio a 30lo com
0,250lo de flúor

90,0004B

220,000+9

ESCOVA DE ROBSON, TIPO PINCEL, PARA CONTRA ÂNGULO

Especificação : APRESENTAÇÁO: CAIXA CONTEND0 100 UNIDADES

Especi6cação: Produzida conr 100y0 de colágeno (gelatinal porcino
lionlizado Material leve: cerca de 10 mg Absorve 40-50

ESPONIA DE FIBRINA ' HEM OSTASIA COM RAPIDEZ

110,00050 OI,EO DE EI]CALIPTOL UNIDADE

EspecificaÇão : incolor Embalagem c/ 10mI.

51 EUGENOL EMBALAGEM C/ 2OML. 120,000 UNIDADE

FIO CIRÚRGICO DE SEDA PRETA TRANçADA ENCERADA DIÂMETRO 3-0,
AGULHA 3CM 2 50,000 UNIDADE

ESPECifiCAÇãO : APRESENTAÇ,iO: EMBALAGEM 24 UNID

53
HO CIRÚRGICO DE SEDA PR[1'A TRANÇADA ENCERADA DIÂMETRO 4.0,
AGULHA 3CM 240,000 UNIDADE

EspecificaÇão : EMBALAGEM 24 UNID

54 FIO DENTAL, ROLO COM 25M 300,000 UNIDADE

55 FITA PARÁ AUTOCLAVE 19X3OMM 130,0 00 UNIDADE

56 150,000 UNIDADEFIXADOR RÁDIOGRAFICO ODONTOLOGICA

Especifi caÇâo : APRESENTAÇ1Í0: Embalagem c/ 500mI

57 FLUOR CEL NEUTRO, FRASCO COM 250 ML 280,000 UNIDADE

5B 300,000 UNIDADEFLÚOR GEL, FLUOR FOSFATO ACIDULADO

Especificação : APLICAÇÃO TÓPICA DE 1 OU 4 MINUTOS,C /1,23 o/o DE
FLUOR,FRASCO C/ 2OO ML.

59 F0RM0CRESOL EMBALAGEIT,l C/ 10ML. 80,000 UNIDADE

lsciqs dL.?o 'Poú que todos v4oíL e saibom . a mdo do SENliOn F? isto..'
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ES FORMOCRESOI, Embalagem c/ 10ml

GESSO ESPECIAI, PACOTE CONTENDO ], KG 150,000 UNIDADE60

120,000 UNIDADE61,

I]NIDADE80,00062

CESSO PEDRA PACOTE CONTIiNDO 1 KC

GODIVA EM BASTAO

EspecificaÇão : APRESENTAÇ,io: Embalagem com 15 unidades

90,000 UNIDADE63

Especificação : 1 X 1X 1 CEN] ÍMETRo, FR. 20 G

HEMosrÁTrco uso róPrco FRASCO COM 12 UNIDADES,

50,000 UNIDADEHIDROXIDO DE ACALCIO HYDCAL64

12 0,000 UNIDADE65

66

HIDROXIDO DE CAL(]IO EM PC IIRASCO C/ 1O GR

HIDROXIDO DE CALCIO P.A, 80,000 UNIDADE

90,000 UNIDADE67 IODOFORMIO

Especificação : EMBALAGEM CONTENDO 1OG

EspecificaÇâo : EMBALAGEM CONTEND0 10G

xrr roNôMeRo or vrDRo p/ LESTAURAÇÃo,U, FR pó c/ 10GR E FR LÍQ c/
8 ML, 50,000 IINIDADÊ

Especificaçâo : MEDIDOR PÓ1 PAPE

69 IRM LIQUIDO 15 ML 40,000 UNIDADE

70 IRM PO FRASCO CONTENDO 3BG 30,000 UNIDADE

71, ISOLANTE 5OOML ISOCRIL 25,000 UNIDADE

72 KIT SELANTE DE CICATRíCULAS FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL 70,000 UNIDAI)E

Especificação: APRESENTAÇ/I0: C0MP DE 1FR.DE RESINA,l SOL

CONDIC,12 BAND E 20 PONT,IS DE PINCEL.

73 60,000 UNIDADE

Especificação : APRESENTAÇii0r cx c/24 unidades.

LENÇOL DE BORRACHA 13X13

74 I,IMA TIPO FLEXOFILE 15-40 21MM 40,000 UNIDADE

Especifi cação : PRESENTAÇÃo:Embalagens com 6 unidades.

75 LIMA TIPO FLEXOFILE 15.40 
'I5MM

30,000 UNIDADE

Especificação: Embalagens cr-un 6 unidades

76 LIMA TIPO FLEXOFILE 15-40 31MM 40,000 UNII]ADE

Especificação : Embalagens corn 6 unidades.

77 I,IMA TIPO HEDSTROEM 15-40 21MM 50,000 UNIDADE

Especificação : APRESENTAÇÃC: Embalagens com 6 unidades

7B LIMA TIPO HEDSTROEM 15-40 25MM 35,000 UNIDADE

lseics 11.?c 'pcté que tcdos vqom e saíboft1 a hoo co SENHOR fez ista.
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Es ecifica ão: Embala ns com 6 unidades

45,000 UNIDADE79 LIMA TIPO HEDSTROEM 15-40 35MM

EspecificaÇão : Embalagens com 6 unidades

20,000 UNIDADEBO LIMA TIPO HEDSTROEM 45.TIO 21MM

EspecificaÇão: Embalagens corn 6 unidades

15,000 UNIDADEB1 LIMA TIPO HEDSTROEM 45.80 25MM

Especificação : Embalagens cotn 6 unidades

LIMA TIPO HEDSTROEM 45.80 31MM 15,000 UNIDADE

83 15,000 UNIDADE

Í)+

EspeciÊcação : Embalagens c<,rn 6 unidades

LIMA TIPO K 15-40 25MM

Especilicação : Embalagens com 6 unidades

LIMA TIPO K 15-40 21MM

15,000 UNIDADE

EspecificaÇão: Embalagens com 6 unidades

B5 LIMA TIPO K 15-40 31MM 15,000 UNIDADE

EsDecificaÇão: Embalagens coin 6 unidades

B6 15,000

Especificação: Embalagens com 6 unidades

LIMA TIPO K 45.80 21MM

87 15,000 UNIDADE

Especificação: Embalagens com 6 unidades

LIMA TIPO K 45.80 25MM

BB LIMA TIPO K 45-BO 31MM 15,000 UNIDADE

Especificação: Embalagens cilrn 6 unidades

B9 ANTISSÉPTICO LÍQUIDO DE DAKIN.l LITRO 200,000 UNIDADE

90 LÍQUIDO PARA FIxAÇÀo DE ILX,475ML 150,000

91 LÍQUIDO PARA REVELAÇÂO DE Rx, 475M1 140,000 UNIDADE

92 MATRIZ DE AÇO INOXIDAVET, 5MM 180,000 U N II]AD E

93 MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEi, 7MM 150,0 00 UNIDADE

94 10,000 KI'I

95

KIT PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR, COMPOSTO DE BALÃO E
SERINCA

OLEO DE LARANJA, EMBALA(;EM CONTENDO lOML 43,000 I IN II]AD F:

96 LUBRIFICANTE P/ EQUIPAMI]\TO ODONTOLOGICO EM SPRAY 100.000 IINII,ADE

Especificação : COMPATML C/ ALTA ROTAÇAo,DABIATLANTE,
CONTENDO 2OOMI,

97 90,000 I]NIDADE

LUBRIFICANTE P/ EQUIPAMIi,!TO ODONTOLOGICO EM SPRAY, C/ BAIXA

ESPECifiCAçãO : COMPATIVEL C/ BAIXA ROTAçÃO,DABIATLANTE,
CONTENCO 2OOML.

ROTA 0

lscias d20:'?orc qoe todos í4atn. e saíbom o 6o0doSÉNHORfer lsta_'
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50,000 UN ID.i\DE99 RESMA DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE

EspecificaÇão: CONTENDO Nrl MINIM0 12 folhas.

140,000 UNIDADE100 PARAMONOCLOROFENOL SENI CANFORÁ, FRASCO COM 2O ML.

160,000 UNIDADE

pasre or HronóxrDo DE cÁr,cto, pAsrA UNIVERSAL E pAsrA
ATIVADORA, E 2 UNIDADES+83101

3s0,000 UNIDADE702 PASTA PROFILATICA COM FLUOR TUBO 9OG

Especificação I uso oDoNT0l,ÓGIc0, TUB0 coM 90 GR.

103 PASTA PROFIIÀTICA HERJOS IUBO 9OG 50,000 UNIDADE

40,0001,04 PELICULA P/ RADIOGRAFIA INFANTIL 22 X 35 MM CAIXA

EspecificaÇão: PRESENTAÇÃO: CAIXA COM 1OO UNIDADES

105 40,000 CAIXApELícuLA PARA RADIoGRAF t.\ ADULT0 3x4 cM

ESPCCifrCAÇãO : APRESENTAÇ,IO: CAIXA CONTENDO 1OO UNIDADES.

106 50,000 CAIXACONE DE PAPEL ABSORVENl'U N. 25 ESTERI

Especificação : Comprimentor 28Mm A 29Mm APRESENTAÇÃo: CAIXA C/
120 UNID

107 CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 30, 28 MM 50,000 CAIXA

108 CONE DE PAPEL ABSORVENTIj N. 35, 28 MM

ecl O : APRESENT O: CAIXA COM 120 IINIDADES

50,000 CAIXA

109

Especificação : APRESENTAÇr\O: CAIXA 120 UNIDADES

CONE DE PAPEL ABSORVENT I' N.40 28 MM 50,000 UNIDÀI]E

Especificação: APRESENTAÇ1Í0: CAIXA COM 120 UNIDADES.

110 50,000 CAIXA

1,71, 50,000 CAIXÂ

9B ÓxIDo DE ZINCo PURO PO Í..I{ASCO COM 50 GR.

CONE DE PAPEL ABSORVENTTi N. 45 28 MM

E ecifica : APRESENTA O: CAIXA COM 120 UNIDADES

CONE DE PAPEL ABSORVENTF] N. 50 28 MM,

720 000 UNIDADE

lsaias 4r2o 'Pdta qín todcs v4ofi e saibam o mao do S€NliOA íez islo '

Ruê dê Rio vermelLo o o1- Centro - km rco, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Càíajás/PA
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E ecl APRESENTA O: CAIXA COM 120 UNIDADES

CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 55 28 MM

Es ccifica ãO : APRESENTA ,iO: CAIXA CoIvI 120 UNIDADES

s0,000 CAIXA1,1,2

50,000 CAIXA113 CONE DE PAPEL ABSORVENTI] N, 60 28 MM,

50,000 CAIXÁ'1,1,4

115

CONE DE PAPEL ABSORVENI'IJ N. 70, 2B MM

Especificação : APRESENTAÇÂ0: CAIXA C0M 120 UNIDADES.

ADESIVO PRIME & BOND 2.1 F.EFIL 4 ML

Especincação : APRESEN'IA1Ç, \oI CAIXA COM 120 UNIDADES

40,000 UNIDADE

116 50,000 UNIDADE

177 50,000 UNIDADE

118 100,000 UNIDADE

119 120,000 UNIDADE

crMENTo pRovtsóRro puLpl sAN LÍeutDo FR 20 ML

crMENTo pRovrsóRro puLpc sAN pó FR. s0 G

RESINA CoMPoSTA FoToPo),IMERIZÁVEL MICRoHÍBRIDA CoR: A1

ESPECifiCAçãO : MATRIZ ORGÂI'IICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84% EM
PESO E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COR A1.

RESTNA c0Mp0srA Foropor,tMERIZÁvEL MICRoHíBRiDA coR A2

Especificação : MATRIZ ORGÂNICA DE ztRCÔNIA/SÍLICA coM 8470 EM
PES0 E MATRIZ ORGÂNICA DE BIs-GMA E TEGDMA CoR A2

1,20 RESTNA coMposrA Foropot,rMERIzÁvrl ulcnoHígntoa con e: 130,000 UNIDADE

Especificação : MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNlA/SíLICA COM B4% Elvl
PESO E MATRIZ oRGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA CoR A3

t21 14.0,000 UNIDADERESINÁ COMPOSTA FoToPoI,IMERIZÁVEL MICRoHíBRIDA CoR A3

Especihcação : MATRIZ ORGÂNICA DE zlRCÔNIA/SÍLICA COM B4o/o EM
PESO E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COR A3 5

5

1,22 150,000 UNIDADEREStNA coMposrA F0T0poLIMERIzÁvEL MICRoHíBRIDA coR B1

Especificação : MATRTZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SíLICA COM 84% EM
pEso E MATRIZ oRGÂNICA DE Brs-cMA I TEGDMA coR 81

lsuios 4t.zo 'Poíc qw tcdcs lejofi. e s.ibam. o mdo do SÍNrcR Íez isto..'
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1,23 RESINA coMposrA Foropol-tMERIzÁvEL MICRoHÍBRIDA c0R B2

SUBSTÂNCIA CARIosTÁTICA BAsE FLUoRADA, FR 1O ML

sucADoR púsrrco DESCARTÁVEL, Er',r pvc, aróxrco rlrxÍvE

Especificação : Características Adicionais: C, 3 Agulhas Plásticas,
resen o: Embal m Individual, PACOTE C0M 40 UNIDADES

SUBSTÂNCIA HEM0STÁTICA DE CoPoLIMERo A BASE DE ÓxIDo DE
SOLUVEL

125,000 UNIDADE

UNIDADE124

Especificação: MATRIz oRGÂNIcA oe zlncÔrule7sÍt-lcA coM 84% EM

PES0 E MATRIZ oRGÂNICA DE BIS.GMA E TEGDMA COR 82

RESINA coMposrA ForopoLiMERIZÁvgt t',ttcRoHÍsntoA coR B3 120,000

1,25 UNIDADE

1,26

EspeciÍicação : MATRIZ ORCÂt'itCa Og ZInCÔrula7SÍLlCa COM 84% EM
PESO E MATRÍZ ORGANICA DE BIS.CMA E TEGDMA COR 83

RESINA coMposrA poropot,lurRlzÁvEL MICRoHíBRtDA coR c1

Especificação : MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM B4olo EM
pEso E MATRTZ oRcÂNrcA Dri Brs-cMA E TEGDMA coR c1

RESINA COMPOSTA POTOPOLII'-IgRIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR C2

110,000

1,40 000 UNIDADE

1,27

Especificação : MATRiZ ORGÁI.IICA DE ZIRCÔNIA/SíLICA COM B4Olo EM
pESo E MATRTZ oRGÂNrcA Dr: HS-GMA E TEGDMA coR c2

RESINA COMPOSTA FOTOPOL{MERIZAVEL MICRO}IIBRIDA COR C3 130 000

PACOTE1,28

129 UNIDADE

130

Especificação : MATRIZ ORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM B4olo EM
pEso E MATRIZ oRcÂNtce ot: gts-ct\4A E TEcDMA coR c3

SISTEMA DE ADESÃO AGENTE DE UNIÃO DENTINA

ESPCCifiCAçãO : PARA RESINA I'OTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÂO.

âo : PACOTE COM 100 UNIDADES

50,000

SOLU 90,000

400 000

ES ecl

HEMosrÁTrcA pARA uso oDoNToLóGrco I'RASCO lOML

ESMAI,TE

CAIXA C 2 UNIDADES,

ROLETES DENTAIS DE ALGOI)AO

UNID,\DE

131 110,000 UNIDADE

1,32 3s0,000 PACOTE

133 2 00,000 UNIDADEUILENO

lsaios 412ó 'pafi qre todotv4afi. e soibofi . o nào {i\, SíNHOR lez isto.
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IJ ecifica SOLUVEL EM ÁGU APRESENTA O: GALAO 5 L'l'

TA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA CONTRA ANGIILO

AFASTADOR DE MINESSOTA

250,000 UNIDADE734

135 TIRA DE LtxA EM AÇo tNoxluÁvel, paRA poLIMENTo DE AMÁLGMA 80,000 I]NII]ADE

"t36 150,000 I'NIDADt]

'137 120,000 I-'NIDADE

Especificação: APRESENTAÇ,\O: CAIXA C/ 12 UNIDADES

TIRA DE LIXA DE PoLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL
4MMX17OMM

EspecificaÇão: APRgSgNTAÇÃ0r Cx. Com 150 Um

TIRA DE poLIESTER TRANSpê,RENTE p/ RESTAURAÇÂ0 10x1z0x0,0sMM

ESPECifiCAçãO : APRESENTAÇ,IO: PLASTICA ENV. C/50 UNIDADES

TIRA E MARIZ EM AÇO INOXIDAVEL sMM 50,000 UNIDADE

1,39 TOUCA DESCARTAVEL C/ EL,\STICO 150,000 PACOTE

EspecificaÇão: APRESENTAÇÃO: pacote com 100 unidades

140 VERNIZ coM FLúoR EMBALÁI EM coM 50 sACHÊs, 0,40ML CADA. 90,000 UNIDADE

1,+1, 80,000 UNIDADE

1,42 60,000 UNIDADE

1+3 30,000 UNIDADE

t44 35,000 UNIDADE

Especificação: APRESENTAÇÁo: Embalagem com 5O sachês, 0,40mI cada,
SABOR TUTI.FRUTI

VERNrz PARA FoRRAMENTo cAVrrÁRro coM HrDRóxrDo DE cÁLCro
FRÁSCO COM 10 ML.

coN,uNTo ArjAsrADoR oD0NT0LóGrc0 ADULT

Especificação : Material: Silicone, Tipo: Abridor De Boca, Esterilidade:
Autoclavável, Formato: Bloco, Iamanho: Adulto E Infantil, Apresentaçãoi
Conjunto

AFASTAD0RCIRURGIC0 MAllilAL MODELO: FARABEUT

Especificação: Formato Ponta Pontas Duplas, Dimensão Total Cerca De 7
Mm X 10 Cm, Material Aço Inoxidável, Esterilidade Esterilizável

AFASTADOR DE LINGUA FARABEUF ADULTO 13X125MM

EspeciRcaçâo : CONFECCIONÁDo EM AÇO INOXIDAVEL

NFANTIL.

145 40,000 UNIDADEAFASTADOR DE LINGUA FARABELIF INFANTIL 1OX12OMM

EspeciÍicaÇão I 0NFECCIqNADO EM AÇO INoXIDAVEL

1,46 45,000 UNIDADE

botcs 4t.2o 'Pota que todcs vêam. e soibom o moo do SENliôR Íer islo
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ccl : C0NFECCIoNIIDO EM A O INOXIDAVEL

45,000 UNIDADE1,47

Especificação ; CONFECCION/\DA EM AÇO INOXIDAVEL

ALÁVANCA APICAL CURVA N' 302

50,000 UNIDADE148

EspecificaÇão : C0NFECCI0NADO EM AÇ0 IN0XIDAVEL

ALAVANCA APICAL CURVA N' 303

50,000 UNIDADEt49

EspecificaÇão : CONFECCI0NÁ0D EM AÇO IN0XIDAVEL

ALAVANCA APICAL CURVA N" 304

55,000150

Especificação : CONFECCIONA))O EM AÇO INOXTDAVEL

ALAVANCA APICAL RETA N' 303

55,000 UNIDADE151 ALAVANCA APICAL RETA N' 3OO

20,000 UNIDADE1,52

EspecificaÇão : CONFECCIONhD0 EM AÇ0 IN0XIDAVEL

EspecificaÇâo : CONFECCI0NhOO EM AÇ0 IN0XIDAVEL

AVANCA APICAL RETA N" 301

153 30,000 UNIDADE

20,000154 UNIDADEALAVANCA ODONTOLÓCICA, TÍPO: SELDIN (D)

EsDecificacão : Material: AÇo hroxidável,

ALINHADOR DE PERFURA

155 20,000 UNIDADE

156

ALAVANCA ODONTOLÓGICA 'Í IPO: SELDIN [E'),

Especificação: Material: Aço lrroxidável, Tipo: Seldin (E), Características
Adicionais: Reta, Referência: Na 2, Esterilidade: Autoclavável

ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO: SELDIN ADULTO 2 0,000 UNIDADE

157 40,000 UNIDADEALVEOLÓTOMO DE LUER PO]'IT CURVA 16MM

EspecificaÇão : Característicali Adicionais: Articulado, Esterilidade
Aütôclâvável

158 APLICADOR PARA CIMENTO DE IIIDRÓXIDO DE CÁLCIO 40,000 UNIDADE

159 2 5,000 UNIDADE

160

o InoxidávelEspecificação : tipo ponta ret Material

ARCO DE OSTYB NYLON NATL'RAL

BANDEIA 20X15X1,3 CM 2 0,0 00 UNIDADE

EspecificaÇão : material: aço i:roxidavel

761 45,000 UNIDADE

162

BANDEIA 22X12X1,5 CM

EspecificaÇão : material: aço inox

BANDEJA C/TAMPA 22X09X1,5 CM 30,000 UNIDADE

Especificação: material: aço inox

163 BANDEJA RETANGULAR 3OXzOXO,4O CM 40,000 UNIDADE

lscias 41 20 'Poré que to+Jos vej,jti. e saiban o mdc do S{NHo? lea isto .'

Rua dê Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - ElJorado do Cârajás/PA
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ES cific o: material: t nox

50,000764 BRUNIDOR SIMPLES N' 29

Especificacão : material: aÇo inoxidavel

165 cABo P/ úMrNA DE BrsruRr N' 3 40,000 UNIDADE

Especificação: Confeccionadc Em Aço Inoxidável, C/ Encaixe Perfeito Para
Lâminas, Passível De Esterilização Por Meios Físico-Químrcos, Embalado
Individualmente.

t66 CABO PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO INOXlDÁVEL, MEDINDO 13CM 120,000 UNIDADE

t67 CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO N' 4 100,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Em Aço Inoxidável

168 30,000 UNIDADE

1,69 40,000 UNIDÂDE

cArxA METÁLrCA C/TAMPA 
'rOX10X5CM

Especificação: AÇo Inoxidavel. Cabo 0itavado - 16 Cm.

CALÇADOR PAIVA NAOl

1,7 0 40,000 UNIDADECALÇADOR DE WOODSON N" 01

Especificacão : Aço Inoxidavel

777 CALÇADOR DE WOODSON N' O2 40,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço lnoxidável

L72 30,000 UNIDADECALÇADOR DE WOODSON N" O3

EspecificaÇão : Material: Aço lnoxidável,

173 CALÇADOR DE WARD N' 01 40,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: AÇo lrroxidável,

174 CALÇADOR DE WARD N' 02 30,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço Irroxidável, Pontas Duplas, Esterilidade:
Autoclavável

1,7 5 50,000 UNIDADE

176

Especificação : Material: Aço lnoxidável, Pontas Duplas, Esterilidade:
Autoclavável

CALÇADOR DE WARD N" O3

CALÇADOR DE WARD N" 04 30,000 UNIDADE

777

Especificaçâo : Material: Aço Inoxidável, Pontas Duplas, Esterilidade:
Autoclavável

CABO DE TROCAR COM CÂNULA 2.OMM 30,000 UNIDADE

178 30,000 UNIDADE

179

Especificação : (DUPLO) Material: Aço Inoxidável, cabo longo tipo ponta
reta

ctNzEL DE FISHER N. 01, AÇO TNOXIDÁVEL, trpO, r\4rCnO OCHSENBEIN 40,000 UNIDADE

180 50,000 UNIDADE

181 30,000 UNIDADE

182 CINZEL DE OCHPEIBEIN N' O:Z AÇO INOXIDAVEL

CINZEL DE OCHPEIBEIN N' O I AÇO INOXID{VEIl

CINZEL I]E (;OL(;RAN

Especificação : material: Aço Irroxidáve

30,000 UNIDADE

lsaios 4L20 'P@c qte todos 1/4otn. e soíbaln o úoo cio SENIíOR Íez isto '

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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183 CINZEL DE OCHPEIBEIN N' O3 A O INOXIDAVEI, 30,000 UNIDADE

40,000184
IJNIDADE50,000

CINZEL DE OCHPEIBEIN N' 04 AÇO INOXIDAVEL

COI,GADI]RA INDIVIDUAL GRAMPO P185

ESPECifiCAçãO : AÇO INOX PAFá REVELAÇÃO DE FILME RADIOLÓGICO

[GRAMPO PI

20,000 UNIDADE186 pRENDEDoR oDoNToLóGlco cUARDANAp0

Especificação : Material: Aço Irroxidável, Compt'imento Correnter 40 Cm,

Tipo: De Corrente, Tipo Uso: údontológico

2 0,0 00 UNIDADE187

30,000188

CUBA HOPITALAR, FORMATO: RETÂNGULAR 3OX2OXO4

CUBA USO HOSPITALAR, FORII4ATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE
150 MI,

BANDEJA ONOX C/TAMPA)Especificação

Especificação : Material: AÇo ILox,

1B9 30,000 UNIDADE

190

O PAtl.A BANDEIA MATERIAL: AÇO IN0X

CURETA PERIODONTAL,TIPO: GOLDMAN, N O2

CUBA RETANGULAR 32X24XO,

Especificação: CONJUNT

40,000

Especificação: Material: Aço fnoxidável, Tipo: Goldman Fox, Nr 02,
Caracteísticas Adicionais: Cabo Oco.

197 CURETA PERIODONTAL, TIPC: GOLDMAN FOX, REFERÊNCIAI NR 03, 40,000 U N ID,{DE

40,000 UNIDADEcURETA pERIoDoNTAL, Ttpo: GoLDMAN Fox, REI;ERÊNctA: NR 04,

Especificação : Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Cabo
Oco

193 40,000 UNIDADECURETA PERIODONTAL, N' O5 TIPO ESCAVADOR DE DÉNTINA

Especificação : Material: Aço Inoxidável,

794 50,000 I.]NII)ADE

195 60,000 UNIDÀDE

196

CURETA PERIODONTAL TIPO: ESCAVADOR DE DENTINA N" 17

Especificação : Material: Aço Irroxidável

CURETA PERIODONTAL TIPO: ESCAVADOR DE DENTINA N" 1B

Especifrcaçâo : Material: AÇo Ir,oxidável

CURETA PERIODONTAL TIP0:ESCAVADOR DE DENTINA N' 20, 60,000

EspecificaÇão : Material: Aço Inoxidável

IINIDÀDE

Buios 4J 20 'poío oee toalcs veqm. e saibom o mào do S€NHOR {er Éto

Rua dô Rio veímelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carâjás/PA
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UNIDADE
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Especificação : Características Material: Aço Inoxidável,Adicionais:
Adicionais: Cabo Oco

792
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197 CURETA PERIODONTAL TIPO:ESCAVADOR DE DENTINA N. 11 5 5 000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aco lnoxidável

198
CURETA PERIODONTAL MATF)RIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MODELO: Nq 5-6 ,

TIPO: GRACEY 44,000 UNIDADE

199

EspecificaÇão : Caracterísücas Adicionais: Cabo Oco

CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MODELO: GRACEY
N'7/8 50,000 UNIDADE

200
CURETA PERIODONTAL MA'I'FiRIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: GRACEY
N" 1,1,/12 60,000 UNIDADE

201
CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: GRACEY
N'13/14 40,000 UNIDADE

202 CURETA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: LUCAS N'86 60,000 UNIDADE

203 40,000 UNIDADE
CURETA PERIODONTAL, MA'l'ER]AL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PONTA
MORSE

Especificação : Modelo: Np 0-00, Características Adicionais: Cabo 0co

204 DESCANÇO P/SERGINGA DE IiGUA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 6O ML 30,000 UNIDADE

205 DESCOLADOR CIRÚRGICO, T]t'O: FREER, COMPRIMENTO: 19 CM, 30,000 UNIDADE

Espeqqcaçâe : I4alJrial: Aço Irroxidável,Características Adicionais: Duplo

206 DOBRÁDOR E CORTADOR DE PLACAS 2,5 CM 20,000 UNIDADE

207 ESCALA P/MEDIÇÂO DE PROFUNDIDADE 30,000 UNIDADE

208 ESCAVADOR DUPLO P/DENTISTA PEQUENO N'O5 40,000 UNIDADE

209

Especificação : Material: Aço Inoxidável, Modelo: Na 05 , Característica
Adicional: P/ Denüna, Esterilidade: Autoclavável

ESCAVADOR DUPLO P/DENTl.JTA MÉDIO N' 1B

Formato: Du lo

40,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço Irroxidável, Característica Adicional P/
Dentina, Esterilidade: Autoclavável, Formato: Duplo

270 ESCAVADOR DUPLO P/DENTiI;TA GTTANDE N" 23 30,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço Inoxidável, Característica Adicional: P/
entina, Esterilidade: Autocla'/ável, Formato: DuploD

lsoio§ !1:o 'Poi'c aJre l}dct rÊjan| e saíba,].... a mao do S€N4O§ íez islo .'

Ruô da Rio vermelho o o1- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Cârajás/PA
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211 ESpÁTULA oDoNToLóctcA leRa ueNIpuLa 0 N'24 40,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço Inoxidável

50,000212 sspÁruu ooor'ttoLóctcA PARA MANTpULAÇÂo N' 36 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aço Irroxidável

21,3 ESPÁTULA oDoNToLÓGICA PARA MANIPULAÇÃO N. 72 60,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aço lrroxidável

21,4 ESCULPIDOR DISCOIDE E CLEOS 40,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aço lnoxidável

215 50,000 UNIDADE

216

EscuLptDoR oDoNToLócrcc MATERIAL: AÇo rNoxtDÁVEL, MoDELo
FRAN N'02

ESCULpTDoRoD0NToLóGrcc MATERTAL: AÇ0 rNoxrDÁvEL, MoDELo
FRAN N'06 40,000 UNIDADE

Especificação : ESCULPID0R Odontológico Material: Aço Inoxidável,
Modelo: FRAN N'06

21,7 ESPELHo BUCAL (côNCAVol N" o4 60,000 UNIDADE

Especificação: MATERIAL: Aço Inoxidavel,abo: Cabo Padão, Tipo lJso
Autoclavável, Apresentaçâo: Embalagem Individual

218
ESPELHO BUCAL, MATERIALI AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PLANO, TAMANHO
N'4 2 0,000 UNIDADE

Especificaçâo: Uso: Encaixe [iniversal, Comprimento Cabo: Cabo Padão,
Apresentação: Embalagem Inrlividual

21,9

ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PLANO, TAMANHO
N'05 60,000 UNII]ADE

220 EXPLORADOR DUPLO N. 05 MATERIAL: AÇ0 INOXIDÁVEL,

Especificação : Uso: Autocl avável, Apresentação: Embal agem Individual

60,000 UNIDADE

221 EXTRÁTOR DE BROCAS TIPO SACA BROCA 40,000 UNIDADE

222 EXTRATOR DE TARTARO N' 03 40,000 UNIDADE

Especificação : Material: Aço lnoxidável,

EXTRATOR DE MAC-CAL 4-8 'tlPO: FoICE P0N'IA MORSE 40,000 UNIDADE

Especificação : Extrator Periodontâl Material: Aço Inoxidável,, Tipo Cabo
Cabo B M

224 45,000 UNIDADE

Especifi caÇão : Extrator Periodontal Material: Aço Inoxidável

EXTRATOR MAC-CAL 7-9

. 
lac;cs 4t 20 'poto 4)e bdas ve)aff| e salbom a maa aio SENHOR íe? Élo '
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225 EXTRATOR MAC-CALL N' 1 10

E ecifica o: Extrator Periodontal Material Inoxidável

45 000 UNIDADE

55,000 UNIDADE226 EXTRATOR MC CALL NS 11.12

Especificaçâo: Cabo Tubular. Oco- Com Diâmetro De 9-4Mm Contendo 180/o

De Cromo (Cr). 0.080/o De Carbono. Pontas Ativas Contendo 160lo De Cromo

[Cr') E 0.060/o De Carbono.

55,000 UNIDADE

224

EXTRAToR DE TÁRTARo N' :i 4

EXTRAToR DE TÁRTAR0 stMPLEs 30,000 UN]DADE

EspeciÊcação : Material: aço inoxidavel

FÓRCEPS P/INCISIVo CENTRAL E LATERAL SUPERIOR N. 1 ADULTo229 30,000 UNIDADE

230 40,000 UNIDADE

231 50,000 UNIDADE

r'óRceps u' re aouLTo EM AÇo rNoxrDÁVEL, ARTIcuLADo, NÃo
CORTANTE.

FóRcEps N' 17 ADULTo EM AÇo rNoxrDÁVEL, ARTrcuLAD0, NÂo
CORTANTE.

róRcsps N' re aouLTo EM Aço lNoxrDÁvEL, ARTICULADo, NÃo
CORTANTE. 50,000 UNIDADE

233
FÓRCEPS N. 1BR ADULTo EM AÇo INox|DÁVEL, ARTICULADo, NÃo
CORTANTE. 50,000 UNIDADE

234
FóRCEps N' 24 ADULTo EM Aço rNoxlDÁvEL, ARTICULADo, NÀo
CORTANTE. 50,000 UNIDADE

235 50,000 UNID,ADE

236 60,000 UNIDADE

237

FóRCEps N. 44 ADULTo AÇo iNoxtDÁvEL, ARTIcuLADo, NÃo coRTANTE

róRcErs rTnatzrs INFERIoR N" 4s ADULTo, MATERIAL: AÇo
INOXIDAVEL

nóncers eTrNcrsrvos E RArzEs supERroR N.65 (ADULTo) AÇo
rNoxroÁvel, 60,000 UNIDADE

238 40,000 UNIDADE
FóRCEps p/tNctstvos E RAIzES INFERToR N" 68 (ADULT0) AÇo
INoxtDÁvEL

EspecificaÇão : Com Cabo Serrilhado, Autoclavável.

239 FóRCEps p/tNCIstvos E RAIiiÉs supERIoR INFERIoR N. 69 IADULTo] 50,000 UNIDADE

240 40,000 UNIDADE

241 50,000 UNIDADE

Es ifica o Inoxidável Com Cabo Serrilhado Autoclaváve!

FÓRCEPS P/INCISIVoS, CANII'ios E PM SUPERIoR N. 99 MAERIAL: AÇo
INOxlDÁVEL

FóRCEps oDoNToLócrco, Tr;,0: ADULTo, NúMERo: 1s0

lsoios 41 ?o 'Poro g1!e lodcs v4ofi. e saibdr1 o máo do SENHOR íez /sto

Rua da Rlo vermelho o o1- Centro - km úo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carêjás/PA
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Especificação : Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Pré-
Molares, Incisivos E Raízes Su rrore Ti Uso: Autoclavável

FÓRCEPS PARA DENTES SISCS INFERIORES N" 210 20,000 I IN IIIAD E

EspecificaÇâo : Material: Aço Iuoxidável, Tipo: ADULTO

2+3 30,000 UNIDADEFÓRCEPS PARÁ DENTES SISoS INFERIoRES N" 222

EspecificaÇão : TIP0:ADULTO, Materialr Aço Inoxidável

30,000244 UNID,ADEFÓRcEPS PARA INCISIVO SUPERIoR N" O1 TIPo: INFANTIL

ES o Inoxidávelfica : Material: A

245 FÓRcEPS PARA MoLAR SUPERIoR N" O2 TIPo: INFANTII. 30,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aço Inoxidável

246 FÓRCEPS PARA MoLAR E RAIiI INFERIoR N" 03 TIPO: INFANTIL 20,000 UNIDADE

EspecificaÇão : Material: Aço lnoxidável

z+7 FORCEPS PARA RAIZES SUPERIORES N" 04, TIPO: INFANTIL 40,000 UNIDÁDE

244

Especincação : Material: Aço hroxidável

FÓRCEPS PARA ÍNCISIVO INFI]RIOR N. O5 TIPO: INFANTIL 40,000 UNIDADE

Especifi cação : Material: Aço Ir,oxidável

259
FÓRCEPS PAR MOLAR INFERIOR N. O6 TIPo: INFANTIL MATERIAL:AÇo
INOXIDÁVEL 40,000 UNIDAI]E

250
FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR N" 17 TIPO: INFANTIL, MATERIAL: AÇO

INOXIDÁVEL 40,000 UNIDADE

251 40,000 UNIDADE

252 20,000 UNID,{DE

BISTURI USO ODONTOLOGICO MODELO: KIRKLANDE

Especificação : Material: Aço Inoxidável , Tipo: Gengivótomo,, Esterilidade:

BISTURI US0 0D0NT0LOGlC0 M0DELO: 0RBAN

Especificação : Material: Aço Irroxidável, Tipo:GENGIVÓTOMO Modelo
Orban 1,2, Esterilidade: Esterilizável

Periodental.Esterilizável, Aplicação: Ciru

253 20,000 UNIDADE

254

GOIVA DE FISHER N' O2 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL

GUIA PARA BROCA ODONTOLóGlCA PARA 2,5 CÉTRICA 20,000 UNIDADE

l'.ciÇs 4t zo 'Parc qoe todos viafi. e soibom o flõocó SENHOR íer i6to '
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Especificação: Tipo Uso: Manipulação RESINA COMP0STA - Material: Aço
Inoxidável

20,000 UNIDADE256 KIT PARA IRRIGAÇÃO E ASPI;RAÇÃO METÁLICA COM O4 PEÇAS

20,000 UNIDADELIMA MILLER PARA OSSO N" 02

258 MARTELo CIRURGICO BATEN IE EM NYLON INTERCAMBIÁVEL 20,000 IINIDAI,E

20,000 UNIDADE259 MEDIDOR ODONTOLOGICO PARA FIO

260 ócuLos DE pRorEÇÂo coNTne Raros rNFRA-VERMELH0 35,000 UNIDADE

Especificação : Óculos Proteçâo Material Armação: Policarbonato , Tipo
ProteÇão: Lateral/Frontal , Tigo Lente: Anti-Risco, CoI Lente: lncolor

261, óculos DE PRorEÇÃo TRANSPÁRENTE 35,000

Especificação : Material Armação: Policarbonato, Tipo Lente: Anti-Risco,
Cor Lente: lncolor, Aplicaçâo: Proteçâo Geral, Características Adicionais
Com Haste Dobrável E Regulável

262 pEDRA pARA AFIAR INSTRUT4ENTAL o»ouror,óclco 35,000 UNIDADE

263 ALICATE PERFURADOR AINSVr'ORTH MATERIAL AÇO INOXIDAVEL - 15 CM 35,000 UNIDADE

264 prNÇA ATNSwoRTH c/DENTri 12 cM, IuereRral eço rNoxrnÁvrl 35,000 UNIDADE

265 ptNÇA ADsoN SERRILHADA 12cM, MArrnml eço tttoxtoÁvrl 35,000 UNIDADE

266 PINÇA ANATÔMICA N. 14, MATERIAL AÇo INoXIDÁVEL, 35,000 UNIDÁDE

267 PINÇA AUXILIAR TRIDENTE, MATERIAL AÇo INoxIDÁVEL, 35,000 UNIDADE

268 35,000 UN]DADE

269 35,000 UNIDADE
PINÇA CIRÚRGICÀ MoDELo I ALLIS,PoNTÁ RETA TIPo PoNTA 4 x 5
DENTES

Especificação : Comprimento Total Cerca De 16 Cm, Componente C/
Cremalheira, Material Aço lnoxidável, Esterilidade Esterilizável

PINÇA AUTO CENTRÁNTE MIiTERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 35,000 UNIDADE

271, 35,000 UNIDADE

255 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, I\IODELO: NA 24

DENTE DE RATO 14 CI,I MATERIAL A o rNoxrDÁvEL

60 000 UNIDADE

PIN

a§rids 4l ?|] 'I*/c qre ,cdoi vejúr1 ê saíbç,]i,. a fiço do SENIiO§ íer ista ."

Rua da Rio vêrmelho o o1- Centro - km 1oo, CÊP: 68524-ooo - Eldorado do Cârêjás/PA
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272 PIN ANATOMICA DISSEC 0s DENTE EM A O INOX ABC 14CM 45,000 UNIDADE

45,000 IINIDADE273 ALVEoLoroMo cuRvo prNÇÀ GorvA Eu aço rruoxroÁvel

274 45,000 UNIDADE

45,000 UNIDADE

PINÇA MoSQUITo CURVA 12CM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

PÍNÇA CIRÚRGICA, MODELo I: HALSTEAD MoSQUITO, FORMATO PONTA:
PONTA RETA

Especificação: Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 14 Cm,

Componente: C, Cremalheira, Material: Aço lnoxidável, Esterilidade:
Esterilizável

45,000 UNIDADE276 PINÇA 12 CM SPECIFICACAO IIEMOSTATICA CURVA COM 12,5 CM

Especificação : Cabo Em Aco lnox,Acabamento Com Corte E Angulos
Precisos,Materia-Prima Conf{ccionada Aco Inox,Esterilizacao

PINÇA HEMoSTÁTICA RETA 14CM MATERIAL:ACO INOx 45,000 UNIDADE

274 PINÇA PORTA GRAMP0 PALI!ÍER 15 CM, MATERIAL: AÇ0 INOXTDAVEL 45,000 UNIDADE

279 PLACA DE VIDRO 1sXBX1OCI\I 45,000 UNIDADE

280 PORTA BROCA-REDONDO 45,000 UNIDADE

287 45,000 UNIDADE

PORTA AMÁLGAMA CURVO (3M PLASTÍCO)

PORTA AGULHA MAYO 14CM

45,000 UNIDADE

283 P0RTA AGULHA MODELO: CASTRONIEI0 - RET0 35,000 UNIDADE

284 PORTA AGULHA DE MATHIEUR 14 CM 35,000 UNIDADE

285 35,000 UNIDADE

286

PORTA ALGODÃO LIMPO OB X 10 CM, EM AÇO INOXIDAVEL.

PORTA ALGODÃO SERVIÇO B-{BM EM AÇO INOX 35,000 UNIDADE

247 35,000 UNIDADE

288 35,000 UNIDADE

289

PORTA DYCAL EM AÇO INOX DUPLO GRANULADO

RÉcua r'.lllurrRaDA pARA oDoNToMETRIA MATERTAL: AI-uMINIo 35,000 UNIDADE

290 35,000 UNIDADE

291 SERINGA 1,8 ML, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL

SERINGA DE VIDRO - LUER sIÚL

35,000 UNIDADE

Especificaçâo : Tipo Uso: Autociavável, Capacidade: 1,80 Ml, Características
Adicionais: Retrocarga, Tipo: Carpule, Aplicação: Refluxo Tradicional

bsic$ á1.2Õ 'püa qüê lodcs vqb.r. e soÉ6r,r 6 múodo S5ií|0&le: isto...'
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292 SERINGA DE LUER lOML PARÀ ENDODONT MATERIAL: VIDRO 35 000 IJ N II)AI) F]

40,000 UNIDADE293 srNorsruórouo ouplo EM ê.Ç0 rN0xrDÁvEL

40,000 UNIDADI]29+
sor'qoe oooNtot óGICA MAT ERIAL: AÇo INoxtDÁvEL, MoDELo: NABERS

2N

295

Especificação : Tipo: Periodon'!al, Características Adicionaisi Milimetrada,
Tipo Cabo: Cabo Oco,

SONDA MILIMETRADA MATEIIIAL: AÇO INOXIDÁVEL 40,000 IJNIDADE

296 40,000 UNIDADE

Especificação : Material:Aço Inoxidável, Tipo:Cirúrgico, Características
Adicionais:Reto, Esterilidade:Autoclavável

SUGAD0R CIRURGICO TtP0: ITETO

40,000 IINIDADE297 SUGADOR CIRURGICO TIPO: CURVO

40,000 I]NID,ADE294

Especificação : Aço lnoxidáve, Tipo: Cirúrgico, Características Adicionais
Curvo, Esterilidadei Autoclavável,

TAMBOR PARA GAZE EM AÇO INOX, MEDINDO 12X12CM

299 TAMBOR PARA GAZE EM AÇO INOX MEDINDO 14X14CM 40,000 UNIDADE

40,000 UNIDAI)L300

301 TESOURA CIRURGICA MODET,O: BUCK

TAMBOR PARA GAZE EM A O INOX, MEDINDO 18X] 4CM

30,000 T]NIDADE

Especificação: Material: Áco lnox, Registro Ministerio Saude

302 TESOURA CIRURGICA MODELO: IRIS RETA 15CM 30,000 UNIDADE

303 30,000 UNII]ADE

304

Especificação iMaterial: Aco Inox, Modelo: Iris Reta, Tamanho: 15Cm, Tipo
Ponta: Fina, Aplicacao: Procedimentos Cirurgicos, Registro Ministerio Saude

TESOURA CIRURGICA TIPO: iiLINNER MATERIr'.L: ACO INOX,

TESOURA CIRURGICA TIPO:íRIS RETA 12CM MATERIAL: ACO INOX,

Ms: Registro Ministerio Saud€

30,000 UNIDADE

305 TESOURA GOLDMAN FOX [CTÍRVAI 30,000 UNIDADE

306

Especificação : Modelo 1: Goldman Fox, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste:
Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12 Cm, Material: Aço Inoxidável,
Esterilidade: Esterilizável

TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: GOLDMAN FOX, TIPO PONTÁ
PONTA RETA 30,000

lsaós dt.zo: 'Paré que todos vio e sdibor; . a mdo aio StNliOR le, isto '
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BRocA ALTA RoTAÇÃ0, DIAMANTADA, c0NE INVERTIDo, Na 1035 230,000 UNIDADE307

Especificação: Broca Diaman'áda Na 1035 - Alta Rotação - Aço Inoxidavel -

Haste Regular - Corte Medio - Cilindrica

3 0{J CERÁ IITILIDADE 225G 120,000 UNIDADE

EspecificaÇão: apresentaÇâo: Caixa com no minimo 05 unidades.

309 80,000 KIT

ESPCCifiCAçãO : EMBALAGEM COM 1OG DE PÓ MAIS 8G DE LIQUIDO MAIS 1

DosADoR DE pó MAts 1 BLoco DE ESPATULAÇÃo

CIMENTO IONOMERO

310 MASCARA 3 cAMADAS crRúF.crcA coM ELÁsrrco 2s0,000 CAIXA

EspecificaÇão: CAIXA CoI,1 Sd ut'llneogs

311 CIMENTO ENDODONTICO PO IJ LIQUIDO lOML 140,000 UNIDADE

Especificação: CIMENTo ENL,oDoNTICO PO E LIQIIIDO 10M1.

3t2
EscuLptDoR oDoNToLócrco MATERTAL: AÇo rNoxroÁvel, voosLo
HOLLEMBECK N' 3S 50,000 UNIDADE

Especificação: Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cei:ca De 14 Cm,
Material Inoxidáve Esterilidade: Esterilizável

2.0. fusTrFrcÂTrvA.

2.1. A aquisição em tela atenderá às necessidades da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado

dos Carajás.

2.2. O Município de Eldorado do Carajás aderiu ao programa Brasil Sorridente criado pelo Ministério da Saúde com o intuito

de levar serviços odontológicos de fornn gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS),Atualmente o municÍpio

disponibiliza serviços odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde e também através do Programa Saúde na Escola - PSE

onde é desenvolvido um trabalho educaEivo e preventivo junto aos alunos da rede municipal de ensino. Dessa formã, o

objetivo principal é dar fiel cumprimerrto aos programas do Ministério da Saúde, bem como atender a fila de espera dos

pacientes usuários do Sistema Único de Saúde e ampliar o acesso da população às ações de promoçào, prevenção e

recuperação da saúde bucal, de tal modo a contribuir para a melhoria dos indicadores do Município.

2.3. Para a apuração dos materiais demandados neste Termo de Referência, foi realizado levantamento

dos quantitativos necessários para atender a demanda de atendimentos por um período de 12 meses.

2,4. O objeto desse termo de refeiência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei no

70.520 /2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente

encontradas no mercado, podendo ser Iicitado por meio da modalidade pregão.

lscios 4t ?o 'Pdío qre todas vEdtt e saibçÍ1. a fido do SENHOR lez 15to '
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e.o. nsrRerÉclA DE FoRNECIMENTo.

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no

item 1.1 deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica

diferente.

3.2.0 fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12

meses, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato.

3.3. 0 prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da

Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar

nela as informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item

especificado na Ordem de Compra.

3.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cincoJ dias úteis, contados

da entrega, em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser

acompanhada por servidor designado para tal fim.

3.5. Todo e qualquer ônus der:orrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega

é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.6. O objeto dessa licitação será recebido pela CONTRATANTE, após conferência do critério

quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no

conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado, será verificada, pela

CONTRATANTE, a conformidacle do material proposto e entregue com as especificaçôes contidas

neste Termo de Referência.

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e

ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cincol dias úteis, não considerados como prorrogação do

prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material

encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o obieto

da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.8.0 recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita

qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de

lsÍtlos 41.2c:'psré qúê lodas vejofi. e saíb{rm .. a nrdo do SFNHOR fe, isfo .'
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garantia do produto, quando da utilização desse material;

4.0. cLASSIFICAçÃo oos nEts f, DA DEspEsA.

4.1. A aquisição a ser contratad(' enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n'

10.520, de 2002, do Decreto no i1.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. Portanto, as despesas

oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: 0rgão 13 - Fundo Municipal de

Saúde, Orgão 13 - Fundo Municipal de Saúde, Proieto/Atividad e: 2.042 - Manut. Da Atenção Primária em

Saúde,2.044 - Manut. Do Prograrna Saúde Bucal, Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Materiais de

Consumo.

5.0. oBRTGAçÕES DA CONTRATADA.

5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração,

em estrita observância das especi;,'icações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal

constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de

garantia;

5.1.1.1. 0s bens devem estar acornpanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma

versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,

78e26,d,o Código de Defesa do Consumidor [Lei na 8.078, de 1990].

5.7.2.7. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,

substituÍr, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cincoJ

dias, o produto com avarias ou defeitos;

5.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente

licitaçâo.

5.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaçâo.

5.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

5.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de qualorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

baias 41 2o 'Paro qoe todos vqom. e soibam o moo dô SÉNFíOP fez i5tô '
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5.1.7. Manter durante toda a vigtância do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, neni mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no

Termo de Referência ou na minut:r de contrato;

6.0. OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE.

6.1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para Íins de aceitação e recebimento

definitivos;

6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente designado;

6.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

6.7.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

7.0. C0NTROLE DA EXECUçÃO CONTRATUAL

7.1. O órgão deve acompanhar e l-iscalizar a conformidade dos bens entregues pela CONTRATADA, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente

designado, na forma dos arts. 67 e 73 d,aLei na 8.666, de 1993.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

lsolas 41 20 'p,r'o que todos leiam. e saiba.,., . o tr1õo aio SENHOR íez /sto '
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ANEXO I _ PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)
pREGÃo ELETRôNrco Ne )oo(x/z0zz-sRp
sessÃo púsr.rca, ----/----/zo2z, Ãs ---H----MIN C---) HoRAs.

IDENTIFICA O DA PROPONENTE

TOTAL POR EXTENSO:

A empresa: .......,...,.,,.-...,..,.,,.,............. declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, trabalhistâs, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

-
3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

- companheiro ou parente até terceiro grar.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega de 120 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipai de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminaÇão do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS, serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em !igor, ou ainda, que ofereçam preçcrs ou'/antagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

lieiq$ 41.ea "pç1a qí)e tadcs !e,iom. e soibâft e rrôo dc SÊNHúR Ie, Àto.'

Rua da Rio vermelho o 01-Centro- km 1oo, CÊP: 68524-ooo - Êldorado do CarajáslPA

dias.

NOME DE FANTASTA:

RÁZÁO SOCIÁL:
CNPJ:

INSC. EST.r
NÁO

CIDADE:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO:
ENDE

E-MÁIL:CEP:

RIA DA LICITANTE:

DESCRIÇÁC, UNIDADEMÂRCA

N!DAA NCIA:

ITENS

FAX:

CONTA BAN
TELEFONE:

TELEFONE:
CONTATO DA LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:

VALOR
UNITÁRTO

R$

VALOR
TOTAL R$QUANT.

1.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

-/UF
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ANExo rr - DECLARÁçÃo DE suJErçÂo Às cor,rorçôES ESTABELECTDAS No EDTTAL E ou nrExrsrÊNcra re
FATos SUPERVENIENTES IMPEDITlvoS DA HABILITAçÃo

pnrcÃo ErrrnôNrco No xxxx/202 z-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE r
O(A) PREGOEIRO[A) E EQUIPE DE APOIO

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável }egal da

proponente, CNPí declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

Iicitador quanto à qualificação apena; das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade le executar o fornecimento do bem previsto.

em, _de _2022

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPFJ

lsdlés 412o:'pctc que todos ve)anl e gibat o mào do S€NHOR fe! Étc, '

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP:68524-ooo- Eldorado do Cêrajás/PA

declara, ainda, para todos os fins de riireito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proronente nos termos do artigo 32, parâgrafo 2e, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações sutrsequentes.
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ANEXO III - MODELO Or OrCreReçÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7s DA
CONSTITUI O FEDERAL

pnncÂo ELErnôNICo Ne xxxx/zozz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

, inscrito no (:NPJ nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr(al

portador(al da carteirâ de identidade ne ................ e CPF ne............................, declara, para Íins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )t

Idata)

(representante legal)

r 
Observaçao:em caso afirmâlivo, assinalaÍ a Íessalya acama

lssias 41.20 'pd d qt e t§lcs vqofi. e saibam .. 6 t lco <jo SENHOR íez isto ..'
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ANExo rv - DECr,enrçÃo »r e msoneçÃo INDEPENDENTE DE PRoPosrA. (MoDEto)

pnncÃo ElnrnôNrco Ne xxxx/z0zz-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identiíicação complera da licitânte), para fins do disposto no editai de licitaçào: PREGÃO ELETRÔI!lCO lt,

XXXX/2022-SRP, declara, sob as per,as da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO flffnÔUICO No XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitantel, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns xxxx/2022-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP

não foi informada, discutida ou retebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meiJ ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNIC0 Ne xxxx/202z-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apr6sentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO Ne XX)fi/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, direta oi.r indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO ELIITRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresenrada para participar do PREGÃo ELETRÔNICo Ne XXXX/2022-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

município de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do ter)r e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

DE DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

., beics 4t 2o: 'Porc que todot vejom. e saibom a mào aio SENIiOR fez isto '
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ANExo v - DECUTRAçÂ0 Do poRTE DA EMPRESA (MrcRoEMpREsA ou EMPRESA DE pEeuENo poRrE)

[Nome da empresa], [qualificação: t!po de sociedade ILTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

ne [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

nq [XXXX], ínscrito no CPF sob o nq [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 30 da lei complementâr ne 123 de 14 de

v dezembro de 2006, estando apta a firuir os treneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais imposias pelo § 4e do art.3e da lei complementar na 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC 123 /2006 e srras alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídas po1,rão se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3e da lei complementar ns 123/06 alterada pela LC 747 /2074.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores , estando apta a fruir os beneiícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da Iei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2014.

observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

* 123, de 14 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaraçÍio será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne 1,23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOMI] E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-)ü
CRC:

ls.lias 4 2a: "psi, qtle Ladas'rqan e saíbü\i a miô õõ SFNhô*íe;islô..'
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ANEXO VI - DECLARÁQIO DE IDONETDADE

Ao REDTGTR A eRESENTE DECLARAÇÂo, o pRopoNENTE oevERÁ urnrzaR roRurulÁRto coM TTMBRE DA
PROPONENTE

pRecÃo rrErnôNrco Ns xxxx/2022-sRp

À

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE UF
O(A) PREGOEIRO[A) E EQUIPE DE APOIO,

A empresa ..., inscrita no CNPJ ns , por intermédio de seu representante legal o

Sr....................................., portador da carteira de identidade nq........-....-..-..... e do CPF ne declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratâr

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF]

lsc,os ót zo 'poÍa qúe tcclcsvejon'. e saíbafi'l . d fião do SÊNHOR le! isto

Ruô dô Rio vermelho o 01- Centro-km 1oo, CEP: 64524-ooo - Eldorêdo do Cârâjás/PA
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ANExo vrr - DECLARAçÂo r)E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÂo. (MoDELo)

- pREGÃo ntntRôNlco lvn xxxx/zozz-stp

A ...........................................................(razão social da empresa), CNPJ ns........................., localizada à ...

declara, em conformidade com a lei ne 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

UF _ PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2022.

EM, _ DE _ DE 2022.

certame licitatório nâ PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

is!:ias 41zo 'Pd!'o que taCês vejafi e solbaô a $do dg SÊNHOq bz isto '
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ANExo vrrr orcmneçÃo on uÂo vÍruculo cou óncÃo púerrco

Aempresa,--portadordoCNPJn9-tendocomoseusócio
representante portadordoCPFn9-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-PA, ou, em conformidade conl inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, _ DE _ DE 2022

,iil;ils 41.?r: "pac {lre t3Côs yEor:. e so,iboi,.. o müc d0 S5}.}r0â r€_r istc,..'
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ANEXO rX MTNUTA DA ATA_DE REGTSTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos _ dia(s) do mês de __de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Fundo Municipal de Saúde de Eldora do dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei ne 10.520, de 17 de julho de

2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7.892,

DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais

aplicáveis, em face da classificação d:i proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

EVEN'TUAI AQUISTÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS TÉCUCOS ODONTOLÓGICO NECESSÁRIOS PARA

A MANUTENÇÃO DO PROGRAMÁ SAÚDE BUCAL, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

- 
DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAIÁS - PA.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) íoi classificada(sJ em primeiro lugar

no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quantidades so!icitadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, de acordo

com a necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXIüXXXXXX; C.N.P.J. nr XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato petofa) Sr(al

XXXXXXXXXXXXXX)OüX, C.P.F. ne XXXIüXIüOüX e R.G. ne XXXXXXX§XXX(XX.

SULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

Parágrafo primeiro: Os Órgã os e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

QUANT. VL. UNIT VL TOTALDESCR./ESPECIF.ITEN UNID.
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A presente Ata de Registro de Preços terá validade por L2 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estâbelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÀ0 DA ATA DE REGISTR0 DE PREços

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de ilegistro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.
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uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação c.u não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assurnidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitâtivos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos. referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participântes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CúUSULA QUARTA - Do LoCAL E I,RAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em 120 horas corridos acordo com as

especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse dâ secretâria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tânto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSUIA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante

ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15e (décimo quinto) dia útil do mês

subsequente, conforme planeiâmento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30

de cada mês.

1,1. Os pagâmentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) detcrminado

pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou

EPP no período máximo de 30 (trinra) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual r) Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTSJ e à Justiça, do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Caraiás poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou inCcnizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão

Eletrônico/SRP.

lsclas 4t.2o 'Parc qoe to.las s4on1 e scibêr1 o mào do SENkOR fez isto '
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5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipáções de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

100/o [dez por centoJ de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante verrcedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de

Saúde de Eldorado do Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,

será a seguinte:

EM=lxNxVP

- Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de diâs entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira,= 0,0001644, assim apurado:

l= (Txl/365 => Í = (6/100')/365 => l=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60á.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIÇÔES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

._ entrega deles decorrente estiver prevista para datâ posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no'l'ermo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitânte apresente

justificativas para o atraso, que só ser'ão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de O,lo/o (zero vírgula um por centoJ por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por centoJ sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 [quinze] dias corridos,'uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 107o (dez por cento) sobre o vaior do material nâo entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obreto contratado, recolhida no ilrazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
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embargo de indenização dos prejuíz,rs porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do obieto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude tiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a deíesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cincoJ diâ§ úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa lor de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágr:afo Quarto - As penalidade:; serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de srrspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAIUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço regisrrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8,2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgãc gerenciador poderá:

8,5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação dâ Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

isetos 41zo:'Porc que todcs rqoü. e saiboú o ínáo do SÉNHOP íez Éto

Rua da Rio vêrmelho o o1- Centro - km úo, CEP: 68524-ooo - EUorsdo do Carajás/PA



.r, - '-L

Eldiíiâtlo
do Carqiás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE TTCITAçÃO - Cpl

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão, a alteração Co preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitaçâo da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente ca variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reaiustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano,

8.12 Não será concedida a revisâo quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIçÔEIi DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constant€ da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representânte designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas r'iscais;

Parágrafo Segundo: Serâo recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrcga, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da propostâ da empresa.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitáção, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do CANCEUTIIIENTo DA ATA DE REGISTRO DE PREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditórirr e ampla defesa;
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A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

Il. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

III. Por iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

lV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

Vlll. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRTzAçÃo PARA AQUISIçÃO E EMISSÂO DAS ORDENS DE COMPRA

OU SERVIçOS

As aquisições do obieto da presente Áta de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único; A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DoSACRÉSCIM0S E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estãrá obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 250/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1e do art.65, da Lei ne 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DOS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real [R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs oBRIGAçoEs Do F0RNECEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e atâ de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
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cúusum oÉcrrua eurNTA - DAS oBRIGAçôEs DA coNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(sl pagamento(s) da(sJ Nota(s) Fiscal(aisJ/Fatura[s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e hscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIçÔES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1q lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis nq 8.666/93 e 10.!120/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possâm ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 fduas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de _ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARA'ÁS
CONTRATANTE

RÁZÁO SOCIAL DA EMPRESA
cNPl N" _._._/_-_

CONTRATADA
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguirrte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNP, (MFl sob o n.e estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de Identidâde n.p

e CPF (MF) n.q 

-- 
celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/.- 
e a proposta apresentada pela contratâda, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666 /1.993 e L0.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSUIA PRIMEIRÁ . DO OBJETO

1. o presente contrato tem como úbjeto: EVENTUAL AQUISIçÃO DE INSUMOS E MATERIATS TÉCNICOS

oD0NTOLÓGICO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAIÁS - PA.

1. Os preços dos serviços são aquel)s constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

2. Os quantitativos indÍcados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico sâo meramente

estimativos, não acarretando à Administrâção do contrâtante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: /ü)OO0(XXXHG

CúUSULA TERCEIRA . DoS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Fundo Municipal de

Saúde de Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de 120 horas para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem irrejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA . DO AMPARO I,EGAL

L. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.520, de 17 de julho de 2OO2 e na Lei ng 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA ExECUçÂo Do coNTRATo

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplica.rdo-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e A.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.
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l. Avigência deste contratoserá 
-/ 

-/-à 
-/

_, contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

cúUsUI,A SÉTIMA - Dos ENCARG0S Do CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

7.1- - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrôniu: n." 

-f 
:

1.4 - impedir que terceiros executerr-. os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitâr que seia refeito o sérviço que não atenda às especificações constântes do anexo i do edital do

pregão n.'-/- e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as fâturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

L.L - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

dJ indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

gJ outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos iCentificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham si,Co ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;
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1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, n.'construir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1..9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de. infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibiliilade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CúUSULÁ NoNA . DAS OBRIGAçOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

l.l - assumir a responsabilidadc por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigcrr-, obrigando-se a saidá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatí(io com o contratante;

1,.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho; quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexâo com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por plevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsa-nilidade pelos encargos fiscais e cornerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estâbelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o obieto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CIÁUSULA DÉCIMA - DAs 0BRIGAçÕES GERAIS

1- Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

'1,.1, - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contrâtante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;
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1,.2 - é expressamente proibida, também, a veicuiação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contrâtante;

1..3 - é vedada a subcontratação de oltra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durarnte a garantia.

CLÁUSULA DÉ(TMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim,

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

- 
autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para

a adoção das medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÃO

1. A atestação da execução dos sei"riços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do frrrnecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(sJ Órgãos que conrpõe a Administração Publica MunicipâI. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . Do PAGAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratadâ apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Finânceiro da

Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100,

CEP: 68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou

cheque nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especi[icação apresentada e aceitâ.

3. O contratante poderá deduzir lo montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da erecução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.
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5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionadt: que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a datâ

acima ieferida e a correspondente âo efetivo adimpiemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encârgos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e â do eíetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente â ser pâga;

I = índice de compensação financeira, assim apurado:

I= TX ==> r = [6/100] ==> r = 0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensaçâo Íinanceira pre\/ista nesta condição será incluída na fâtura do mês seguinte âo da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no arL 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

cLÁUsUtA DÉCIMA QUITTTTA . DA ALTERAçÃ0 Do CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser íriterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse d,r Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DO AUÍIIENTO OU SUPRESSÂO

1. No interesse da Administração d(, contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no ârtigo 65, parágrafos le e 2e, da

Lei n.a 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nâs mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as pârtes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento Cas obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contrâtâda à multa de 0,Í)o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10%o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzel dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:
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2.1 - advertência;

2.? - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quiuzel dias corridos, contado da comunicação oficial;

?.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrâtar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (.dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade pa::a licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3.1. - pelo atrâso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer materiâl defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a substitulção não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que üer a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 [cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará suleita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratáda ficaÉ isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplÍcadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA . DA RESCISÂ0

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.a 8.666/93.

1.1 - ,Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:
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2.1 - determinada por ato unilaterai e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e a.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2- aÍnigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentadâ da

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMÂ N0NA . DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULAVIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E,para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) üâs de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE CONTRATAI,A

TESTEMUNHAS

2
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