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EDTTAL DE PREGÃO pRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo de Licitação: No: 2112021

Pregão Presencia l: No :20 12021

Procedimento: Registro de Preços.

Tipo de Licitação: Menor preço por item

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 10.520/02, conjugada com o disposto nos Decretos
Municipais no 16, de 05 de novembro de 2007 , que regulamenta a modalidade de licitação
Pregão e de no 14, de 18 de agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro de
Preços, conhecido pela sigla SRP,,em âmbito municipal, e, subsidiariamente, pela Lei
Federal no. 8.666/93 e suas alteraçÕes, pela Lei Complementar no. 12312006 e alteraçÕes,
Lei Municipal N'O21,de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal da
Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Codigo Tributário
Municipal, e dá outras providências".

Data e Hora para Início do Credenciamento: 02 de junho de 2021 ás 08h30min

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 02 de junho de 2021 ás 08h30min

Loca!: Prefeitura Municipal de São Félix de [/linas, Rua Frei lnocêncio no 236 - Centro -
São Felix de [/inas.

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 02 de junho de 2021 ás 08h30min

Telefax: (33) 3246-9066/9106 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail
licitasfm2O17@gmail.com, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia.

í - PREÂMBULO:

1.1. o MUNtciPto DE sÃo rÉutx DE MINAS com sede na Rua Frei lnocêncio no 236, centro,
devidamente inscrito no CNPJ sob o no 01.613.12110001-71 , CEP: 35.275-000, através do
servidor Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
nomeado pelo Decreto Municipal No: 05 de 12 de janeiro de 2021, publicado na mesma
data, torna público para ciência dos interessados torna público que atendendo à solicitação
da Secretaria Municipalde Saúde, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades dos programas de
saúde bucal no [Vlunicípio de São Felix de Minas, de acordo com as especificações,
quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

1.2.A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço por item, será integralmente
conduzida pelo Pregoeira, Srta. Ana Flávia dos Santos Soares, assessorada por sua equipe
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

de apoio e regida pela Lei Federal no. 10.520/02, conjugado com o disposto no

Municipal, que regulamenta o Pregão Presencial no âmbito do Poder Executivo e,

subsidiariamente, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar
no. 123t2006 e posteriores alterações e demais normas pertinentes em vigor, consoantes
às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos.

1.3.O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 02 de junho

de 2021 ás 08h30min, sendo a abertura prevista para o mesmo dia e hora, na Sede da
Prefeitura ttíunicipal de São Félix de Minas - [/lG, Rua Frei lnocêncio no236 - centro, Sala
da CPL.

1.4. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

\/ 2 -OBJETO E DAS DEFINIÇÕES

2.1. A presente licitação tem por objeto realizar o registro de preços, consignado em ata,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais odontolÓgicos para

manutenção das atividades dos programas de saúde bucal no município de São Félix de
Minas - MG, conforme especificações constantes do anexo I deste edital.

\-

2.2.SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP - Conjunto de procedimentos para

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para

contratações futuras.

2.3.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

2.4.ORGÃO GERENCIADOR - Orgão ou entidade da Administração Pública responsável
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata referente ao Pregão.

2.5.ORGÃO PARTICIPANTE - órgão ou entidade da administração pública que participa

dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de
preços;

2.6.ORGÃO NÃO PARTICIPANTE - órgão não participante - órgão ou entidade da
administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação,
atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

3. DAS CONDTÇÕES DE PARTICTPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
CONCEDIDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
PREVISTOS NA LEt COMPLEMENTAR No. 12gt2OO6 E POSTERIORES ALTERAÇÕES
E EQUIPARADAS.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.í. Poderão participar deste Pregão Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
equiparadas:

3.1.1. que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante
deste edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 43, §1o. da Lei

Complementar no. 12312006 com suas posteriores alterações, no que se refere à habilitação
fiscal;

3.1.2. Somente poderão participar desta licitação as microempresas, empresas de pequeno
porte ou equiparadas que desenvolvam em seu ramo de atividades o objeto desta licitação,
devidamente comprovado através de contrato social apresentando no ato de
credenciamento, nos termos do inciso I do art. 48, por se tratar de contratação de itens
cujos valores estão até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e comprovada a existência de no
mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas
de pequeno porte sediados regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatorio, através das cotaçÕes de preços;

3.1.3. As [t/icroempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e
preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou
denominação social as expressões "microempresa" ou "empresa de pequeno porte", ou
suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", nos termos da LC 12312006;

3.1.4. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
nesta licitação, nos termos do art. 30, inciso l, da Lei Complementar no 12312006, sáo
considerados:

3.1.4.1. Microempresa - "ME" - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que
aufira, em cada ano/calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos
sessenta mil reais);

3.1.4.2. Empresa de Pequeno PoÉe - "EPP" - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).

3.2. É. vedada a participação de empresa:

3.2.1. Que não se enquadre como ME e EPP, conforme Lei Complementar no12312006 e
posteriores alteraçÕes para os itens de exclusividade.

3.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da
Lei Federal 8.666/93;

3.2.3. Que esteja suspensa de licitar junto ao município de São Félix de Minas;
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.2.4. Que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a form

de consórcio prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto;

3.2.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.

3.2.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Administração e Governo não será,

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

resultado do processo licitatório.

3.2.7. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em

dissolução ou em liquidação;

. 3.2.8. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações
v concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123,

de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, licitantes que se enquadrem em
qualquer das exclusões relacionadas no art. 30 da referida Lei.

3.2.9. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de cartório
competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cÓpia, desde que

acompanhada do original para conferência e autenticação pela Pregoeira.

3.3. O representante legal deverá apresentar-se à Pregoeira, na data, hora e local

estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:

Procuração Específica e RG, e em se tratando de socio da empresa deverá apresentar
documento que comprove esta condição;

Envelope no í - Proposta de Preços.

Envelope no 2 - Documentos de Habilitação.

4 . CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:

4.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro
equivalente.

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
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EXGLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade
empresária proponente, o representante deverá apresentar copia do respectivo Estatuto ou

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3. Apenas uma pessoa representarâ cada licitante, não sendo admitido, de igual forma,
que mais de uma empresa indique o mesmo representante.

4.4. APregoeira deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas de
quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos

itens acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva à
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, sob pena de não credenciamento.

4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto à Pregoeira no

momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares.

4.6. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a

impossibilidade do licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1" parte do item seguinte.

4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as

ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os
termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na

sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.

4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou pela Pregoeira (ou servidor especialmente designado para tal).

4.9.Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora
dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante

\, legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no
presente edital.

4.10. O fornecimento de procuração e declaração de credenciamento será aceito via fax se
for admitido pela Pregoeira e fará constar no verso declaração de veracidade e

fidedignidade ao documento original, lavrado com próprio punho do outorgado, sob pena

de declaração falsa.

5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS

5.í.A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão serapresentados no
local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente, fechados
e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope 1:Proposta de Preços
b) Envelope 2: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital
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EXCLUSIVO PARA MTGROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1.1.Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres
Envelope I - Proposta de Preços
A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas
Rua Frei lnocêncio no 236 - centro, São Felix de Minas - tUG

Processo Licitatorio No'.21 12021
Pregão Presencial para Registro de Preços No.2012021
Licitante: (Nome, endereço completo, CNPJ)

Proposta

Envelope 2 - Documentos de Habilitação
A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Rua Frei lnocêncio no 236 - centro, São Felix de Minas - MG\-' Processo Licitatorio No:2112021
Pregão Presencial para Registro de Preços No:2012021
Licitante: (Nome, endereço completo, CNPJ)

Habilitação

5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos produtos, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo
propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

5.2.í.constar 01 (uma) via, impressa em papeltimbrado da licitante, em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-se que manuais
catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados;

\-. 5.2.2.indicar nome ou razáo social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mait), bem como os seguintes
dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária;

5.2.2.1.as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer
alteraçÕes, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas à Prefeitura Municipal de
São Felix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital;

5.2.3.ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

5.2.4.ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em algarismos
e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência;

5.2.4.1. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o item
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.2.5. constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência entre os
valores unitários e totais serão considerados os primeiros;

5.2.6. especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a mesma
ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.2.7.todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem todos
os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e
demais obrigaçÕes necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos.

5.2.7.1. aÍalta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e quaisquer
\-' despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e

seus Anexos.

5.2.8.fazer constar na proposta nome do Banco, agência, número da conta corrente e praça

de pagamento.

5.2.8.L se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser providenciado
pelo licitante vencedor até a data de assinatura da ata e/ou contrato.

5.3. quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados
em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.4. serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

\-
5.5. a apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6 . APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAçÃO E
coMpRovAÇÃo DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE:

6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital

6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e
numerados de 01 e 02 na forma acima especificada.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de cada
licitante, deverá entregar a Pregoeira em separado de qualquer dos envelopes, a
Declaração que atende as condiçÕes de Habilitação (conforme modelo em anexo), o
Credenciamento e a comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme
artigo 1o e 8o da lnstrução Normativa n" 103 de 3010412007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC.

6.3. O CNPJ/NíF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o
objeto da presente licitação.

6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

7 - PROPOSTA DE PREÇO

7.1. Ser apresentada conforme formulário constante do aplicativo informado na Cláusula
anterior e em papel impresso, conforme arquivo fornecido pela Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, (modelo de proposta), assinado pelo representante legal da empresa, em
01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando
o preço de cada item e valor total de cada ltem, expresso em reais (R$), com 02 (dois)
dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário
mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;

7.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
e constante da proposta;

7.3. Conslar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse
prazo será considerado como tal;

7.4. lndicar a razâo social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

7.5. Os produtos dos itens serão entregues no prazo de no máximo 48 (quarenta e oito)
horas, não havendo indicação expressa, será considerado como prazo de entrega, o
constante deste item, em locais designados pelo município.
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7.6. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação imp
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre
unitário e total para os ltens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.8. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital.

7.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatorio.

\- 7.10. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

7.11. Em nenhuma hipotese poderá seralterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos
termos originais ofertados.

7.'l2.lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no
preâmbulo deste edital.

I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

8.í. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

v
8.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:

8.2.í.Copia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa
individual;

8.2.2.Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

8.2.4.lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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EXCLUSVO PARA MIGROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.2.5.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir;

8.3-Documentação Relativa à Habilitação Fiscal

8.3.í. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

8.3.2. Prova de Regularidade para com aFazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da
Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuicões sociais);

8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da

. sede da licitante;

8.3.4.Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

8.3.5.Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular;

8.3.6.Copia do Alvará de localização e funcionamento do ano vigente ou com comprovante
de quitação;

8.3.7. Copia do Alvará da Vigilância Sanitária;

8.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.3.9.Autorizaçâo de Funcionamento emitida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;

\, 8.3.1O.Certificado de Regularidade Técnica do Farmacêutico Responsável (CRF);

8.3.íí. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis)
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme modelo do anexo deste edital.

8.4. Qualificação econômico-financeira:

8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

8.6 . MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.6.í.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente
alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de

eventuais certidÕes negativas ou positivas, com efeito, negativa.

8.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

8.6.3. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pela própria Pregoeira, na
hipotese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade
titular do órgão promotor do certame, na hipotese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

8.6.4. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinaráa oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o

objeto do certame, pela Pregoeira.

8.6.5. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio
e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

\-' 8.6.6. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até
que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão por
2O(vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem que
sejam retirados, serão destruídos.

8.6.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos à autoridade competente
da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas para homologação do certame e decisão
quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados
à Assessoria Jurídica para apreciação e parecer; na sequência serão devolvidos à
Pregoeira, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.7 - Disposições Gerais da Habilitação

8.7.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira
ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser apresentados
quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.

8.7.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em
lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas nos

sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticaçáo.

8.6.3. Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos emitidos a
menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que

trata este item os documentos cuja validade é indeterminada.

8.6.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de Minas
e substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC,

devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal.

8.6.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo Município de
São Félix de Minas e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como
Declaração de representante do licitante em original.

9 . RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.í . No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas
as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a
Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não\Í previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes:

9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, nos termos do item 4 deste Edital;

9.1.2. Os envelopes de no 01 - Proposta e no 02 - Habilitação devidamente identificados e
lacrados.

9.1.3. Declaração que atende as condições de habilitação;

9.í.4. Comprovação de enquadramento como l/licroempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1o e 8o

da lnstrução Normativa n'103 de 3010412007 do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC.
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9.2. Tào logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima a

9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira
concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes
tal como previsto neste edital.

9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas
folhas.

9.5. Apos a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

10. JULGAMENTO

10.í. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas
e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor
preço por ltem.

10.1.1.A Pregoeira procederá à abertura do Envelope no. 01 - Proposta, julgando-as e
classificando-as pelo menor preço por item.

10.1.2.Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços, quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta
de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qualfor o motivo, o mesmo perderá
o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.

10.1.2.1.Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.

10.1.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

í0.2. Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
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10.2.3. A Pregoeirafarâ a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.

10.2.4. A Pregoeira classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10%(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais.

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condiçÕes definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas
acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais.

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde a Pregoeira
convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.

í0.2.8.Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item e a
documentação de habilitação será aberta apos a realização de lances de todos os itens
previstos neste edital.

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de\i oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para
classificação, na final da etapa competitiva.

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.

10.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.12, a Pregoeira
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço
para a administração.

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital.

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza nâo previstos neste
Pregão;

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

11 . RECURSOS ADMINISTRATIVOS

íí.í. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazÕes em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pela Pregoeira à licitante vencedora.

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

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, na Rua Frei lnocêncio no 230-
centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

11.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará,
expressamente, que sÓ serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da
sessão.

11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.
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EXCLUSTVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

í2 - COND!ÇÕES CONTRATUATS

12,1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre o Município e a
licitante vencedora serão formalizadas através da Ata de Registro de Preço e futuro Contrato,
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente
e na proposta do licitante vencedor.

12.2.A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro
de Preço, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados
a partir da convocação.

12.3. O pÍazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Prefeitura.

12.4.A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preço ou
Contrato no prazo e condiçÕes estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes
e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

12.5. O prazo do registro de preço será de 12 (doze) meses da data da assinatura, podendo
ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

13 - PREÇO E DO REAJUSTE

í3.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste edital,
fixo e irreajustável.

13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente à Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o
mesmo será encaminhado à assessoria jurídica do município para o devido parecer.

14 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

14.1.É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no. 8.666/93, devendo ser informada
no ato compra.

14.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na
mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao
processo administrativo de licitação.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

í4.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador de despesa.

15 . FORNECIMENTO / ENTREGA

15.í.4(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) do Registro de Preços deverá(ão) efetuar
a entrega dos produtos ao Município ou aos lnteressados, na forma, quantidades e prazos
acordados na Ata/Contrato, não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no
Termo de Referência deste Edital.

í5.1.í. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outras instituições
interessadas, a contratação com o fornecedor registrado, apos indicação pelo orgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo orgão lnteressado por intermédio
de lnstrumento Contratualou outro dispositivo similar, nos termos do art. 62da Lei 8.666/93.

15.2. O prazo a que se refere o subitem 15.1 iniciar-se-á após a assinatura do citado
Contrato.

15.3. Entregue o produto, esse será recebido

l. Provisoriamente - pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação e na forma
estabelecida no Termo de Referência;

ll. Definitivamente - pelo Município ou pelos lnteressados, conforme o caso, apos a
verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, o qual sedará
mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo
de recebimento, e na forma estabelecida no Termo de Referência.

v 15.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos lnteressados, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, as aquisições entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital
e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias.

15.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, as partes dos produtos desta contratação em que se verificarem vícios,
defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos
fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência.

15.6.A entrega dos produtos licitados se dará na sede do Município, por conta da empresa
vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de Compras.

í5.7. Alem da entrega no local designado pelo tríunicípio, deverá(ão) a(s)licitante(s)
vencedora(s) tambem descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados pelo
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Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos
causados aos mesmos no transporte e descarga.

í5.8. O objeto deste edital, deverá ser entregue conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, em até 48h00 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Ordem
de Fornecimento de Empenho/Material, independente da quantidade a ser fornecida.

í5.9. A Secretaria Municipal de Saúde não manterá estoque dos produtos fornecidos

16 . PAGAMENTO

16.í. O pagamento será feito pela Prefeitura ttíunicipal de São Felix de Minas, em até 30
(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de
compras da Prefeitura [Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.

í6.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando o nome do Banco, agência, conta corrente a ser
depositado o pagamento, não sendo aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

í6.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o ptazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

16.4.A nota fiscallfatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ's.

í7 - OBRTGAÇOES DAS PARTES

í7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

17.1.l.entregar com pontualidade os objetos solicitados.

17.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências
de reg u la rizaçáo necessárias ;

17.1.3. Atender com prontidão as reclamaçÕes por parte do recebedor dos produtos, objeto
da presente licitação;

17.1-4. [\íanter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
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17.2. Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigaçÕes da
CONTRATANTE.

17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

17.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

17.2.4. Aplicar as
inadimplemento.

sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de

18 - PENALIDADES

18.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadímplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
empenhado.

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

18.2.3. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominaçÕes legais.

í8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalídade, em razáo de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo
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máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração
no sentido da aplicação da pena.

18.5. As multas de que trata este capítulo deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.

19 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

19.í. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4
deste edital, cabendo à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
Demais informações poderão ser obtidas junto a Pregoeira nos endereços disponibilizados
no presente edital.

19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.

í9.3. Acolhida a petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

20 - usuÁRto DA ATA DE REGTSTRO DE pREÇOS:

o Secretaria Municipal de Saúde.

20.1- Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer
orgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão, mediante
previa consulta à Prefeitura, desde que devidamente comprovada a vántagem, não
podendo exceder, por órgão ou entidade, a 1OO% (cem por cento) dos quãntitativos
registrados.

20-2. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o orgão gerenciador
e orgãos participantes, independente do número de órgaos não particifiantes que
eventualmente aderirem, nos termos do § 40 do art. 22 do Decreto 7.Bg2t2O1Z.

20.3. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de preços, observadas as
condiçÕes nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas.

20-4- O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas será o órgão
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de prelos
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos orgâos usuários, os
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fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de
e os quantitativos a serem adquiridos.

20.5. Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que será indicado o segundo, e
assim sucessivamente, podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o
quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.

21- CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

2l.l.lndependentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, faráo parte do
futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente
Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de
Empenho.

21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em igualdade de condiçÕes.

21.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do
cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar novas
certidões com datas atualizadas.

22 -VtcÊNCrA

22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) meses,
a partir da data de sua assinatura.

23 - CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREÇOS.

1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado
1.1 A pedido, quando:

23.1.L1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior;

23.1.L2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/produto.

23.1.2 Por iniciativa do Município, quando:

23.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

23.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação;

23.1.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
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23.1.2.4 o Fornecedor não comparecerou se recusara retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

23.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela decorrentes.

23.2. O cancelamento de registro, nas hipoteses acima previstas, assegurados o
contraditÓrio e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente
do Município.

23.3. Na hipotese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o [t/unicípio
Íará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais licitantes
a nova ordem de registro.

24 - DISPOSIÇOES GERATS

24.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as
exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do orgão promotor do mesmo,
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

24.3. E facultado à Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destin ada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.

24.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e
a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.

24.6. O Prefeito do Município de São Félix de Minas poderá revogar a presente licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 4g, da Lei n'
8.666/93.

24.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçáo
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçao Ãao
prejudicar a formulação das propostas.
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24.8. Fica eleito o Foro da Comarca do t\4unicípio de lt/antena - MG, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

24.9. Na hipotese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.

24.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
Anexo I Descrição do Objeto;
Anexo ll tt/odelo Padrão de Proposta;
Anexo lll Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos de Habilitação e

Contratação e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV Declaração de não emprego a menor de idade;
Anexo V Modelo de Credenciamento;
Anexo Vl [\Iodelo Declaração de [\Iicro e Pequena Empresa;
Anexo VII lt/inuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo Vlll lt/inuta de Contrato;
Anexo lX Termo de Referência.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - 9 de maio de 2021

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL
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Anexo I

Descrição dos materiais odontológicos para manutenção das atividades dos
programas de saúde bucal no Município de São Félix de Minas, demonstrando os
seus preços médios:

4

18

19

Valor médio
unitario

Valor nédio
totalItem Descrição UNID Quat

1131,00UN 100 11,31,| Ácido fosfórico A 37% em Gel com clorexdina a 2o/o e seringa de 2 5ml para
esmalte e dentina (ácido condac 37) embalagem com 3

3320,20UN 20 166,012 Acrilico auto liquido 500 ml

3 732,93Acrilico auto po 440 gr incolor UN 20 186 653

3,732,93Acrilico auto po 440 gr rosa UN 20 186,65

KIT Â 111,03 555,1 35 Acrilico kit 25 gr e 50 ml vermelho

UN 10 181,69 1 .816,936 Acrilico termo liquido 1000 ml

7 Acrilico termo pó 1kg UN 10 285,37 2.853,67

J.õYJ,JJI Adesivo adper single bond 2 - 3m UND 20 194,67

UN 30 194,50 5.835,009
Adeslvo dentario com veiculo alcoolico (embalagem com 6 ml) (adper single
bond 2)

UN 20 40,85 816,9310 Afastador minnesota

3.031,20'11 Agulha gengival curta CX 40 75,78

75,78 1 .515,60't2 Agulha gengival longa CX 20

CX í00 76,02 7 601,6713
Agulhas descartaveis para uso Odontologico modelo trifacetadas com indicação
da Íace do bisel e paredes finas lacres par solda a fusão apirogenicas

UN í0 98,05 980 50'14 Alavanca apexo

UND 6 98,05 588,3015 Alavanca apexo 302

572,92UND 6 95,49í6 Alavanca apexo 301

468,4017 Alavanca bandeirinha I (aço inox) FR 10 46,84

10 46,84 468,40Alavanca bandeirinha r (aço inox) UN

UND 6 46,84 281,04Alavanca de Seldin Lado direito

20 UND ^ 46,84 281,04Alavanca de Seldin Lado esquerdo

468,4021 Alavanca em flecha Íormato triangular (aÇo inox) UN 10 46,84

í0 46,84 468,4022 ALAVANCA RETA alavanca reta (aço inox) UN

LT 200 9,56 1 911,3323 ÁLcooL ETÍL|co álcool etílico a 70010.

PC 60 28,63 1718,0024 Alginato em pó para moldagem Hidrocoloide irreversivel tutti fruit

25

Algodâo em rolinhos (embalagem c/ í00 Unidades) - formato de cilindro
compactado excelente absorção Algodão em rolinhos (embalagem c/ 100
unidades) - formato de cilindro compactado excelente absorçâo isento de amido
e cloro

PCTE 300 5,61 1.682,00

PC 50 19,45 972,3326
ALGODAO ROLO 500G(GRANDE) produzido com Fibras selecionadas 100%
naturais alvejadas um produto de grande suavidade e de excelente poder de
absorção

UN 20 165,63 3.312,6027 Alicate perfurador

28 ALVEOLEX frasco com 10 gr FR 20 47,60 951,93
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29 Amalgama 1 porÇão pote com 50 unid POTE 70
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30 70 302,84 21 .1 98,80Amalgama 2 porçóes pote com 50 unid POTE

31 Amalgamador capsular digital UN 1 1.067,14 1,067,14

32 CX 72 237,30 17.085,60Anestésico alphacaine

33
Anestésico dentário Cloridato de prilocaína a 3% com felipressina 0 03 ui/ml (cx
com 50 tubetes de I 8ml CX 80 171,33 13.706,13

34 10.630,06
Anestésico dentário Mepivacaina a 3% sem vaso constrictor (cx com 50 tubetes
de18ml) CX 49 216,94

35
Anestésico dentário cloridato de lidocaína Com epinefrina 1:'100 (cx com 50
tubetes de cristal de 1,8m1)

CX 51 211,36 10.779,36

50 109,08 5.454,00
ANESTÉSICO DENTARIO CLORIDATO DE LIDOCAINA com fenilefrina (cx
com 50 tubetes de 1 8ml)

CX

37
ANESTESICO DENTARIO MEPIVACAíNA A 3% COM ADRENALINA (50
tubetes de 1,8 ml)

50 239,98 11.999,00

38 Anestesico dentário mepivacaína sem vaso constritor CX 53 217,83 11.545,17

39
ANESTESICO TOPICO EM GEL (EMBALAGEM COM 12G) anêstésico tópico
em gel benzocaína (embalagem com 129).

UN 55 13,82 760,28

40 Aparelho fotopolimerizador UN 2 1j27 ,02 2.254,04

41
APLICADORES DESCARTAVEIS para adesivo dentinário (embalagem com 100
unid)n'1 ou10mm FR 100 21,96 2195,67

42 Avenatl descartável pacote com 10 unidades PCTE 80 84,84 6.786,93

43
Aventais de dentista tipo Babador avêntais de dentista tipo babador, de
plasticoimpermeavel UN 25 22,54 563,58

44 898,43 898,43Avental plumbifero c/protetor de tireoide p/pac.adulto UN 1

45 Babador descartável PTS 13 30,04 390,56

Bandeja inox UN 15 50,71 760,60

1.333,8047
Bicarbonato de sódio uso, Na profilaxia bucal e remoção total da placa
bacteriana uso exclusivo profissional sachê de 409 carbonato hidrogenado de
sodio extra fino

CX 30 44,46

48 Bisturi no 15 CX 4 54,96 219,85

49 Bobina para esterilização 200x1 00mm UND b 136,93 821,60

50 Bobina para esterilizaçáo 80x1 00mm UND b 63,85 383,1 0

51 Bobinas para esterilizaçáo 100mmxl00mm UN 14 72,87 1.020,23

52 Bobinas para esterilizaçáo 20mmx100mm UN í0 136,88 1.368,80

53 Bobinas para esterilização 250mmxí 00mm 14 182,41 2.553,69

54 Bobinas para esterilização 300mmxí 00mm UN 16 216,95 3.471,15

p
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55 Bobinas para esterilização 80mmx100mm UN 10
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63,72 637,24

63

76

56 3.491 00
Borrachas para acabamento de resina modelo em ponta de chamas e taça de
borracha kit

KIT 20 174,55

57 Broca í 0í '1- ar- haste curta UN 40 11,13 445,20

58 Broca 10í 1- ar- haste normal UN 40 11,13 445,20

59 Broca 1012 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

60 Broca 1014- a r - haste curta UN 40 11,13 445,20

61 UN 40 11,13 445,20

62 Broca í031- a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

Broca 1032 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

64 Broca í092 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

65 Broca 'l 112fi a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

66 Broca 1',l9í- a r- haste normal UN 70 11,13 779,10

67 Broca 1302- a r- haste curta UN 40 11,13 445,20

68 Broca 1302 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

69 Broca 1342- a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

70 Broca 1342-a r- haste curta UN 40 11,13 445,20
71 Broca 1557 ou í558 a r- haste normal UN 50 11,13 556,50
72 Broça 2131 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20
73 Broca2í35-aÊhaste normal UN 40 11 13 20
74 Broca2137-a r- haste normal UN 40 11,13 445,20
75 Broca 2191 CX 2 11,13 22,26

Broca 2200-a r- haste normal UN 40 11,13 445,20
Broca2214 a r- haste normal UN 40 11,13 445,20

78 Broca 3070-a r- haste normal UN 40 11 1a
IU

79 Broca 3101 a r-haste normal UN 40 11,13 445,20
80 Broca 3168 a r-haste normal UN 40 11,13 445,20
8í Broca 3í68f a r-haste normal UN 70 11,13 779,10
82 Broca 3203 a r- haste normal UN 11,13 779,10
83 Broca ar cirugica n 6 UN 20 28,40 568,00
84 Broca ar ciurgicaT02

UN 20 28,40 568,00
85 Broca ar cirurgica 703

UN 20 28,40 568,0086 Broca ar ciru n8
UN 20

88 Broca baixa- rotaçáo haste normal n 02 carbide aço inoxidavel UN 40 19,97 798,93

89 Broca baixa-rotação haste normal n 04 carbide aço inoxidavel UN 40 19,97 798,93
90 Broca baixa-rota normalhaste n 06 carbide inoxidavelaço UN 40 19,97 798 o1
9í Broca calbide 702

CX 2 19,74 39,48

www. saofelix. mg. gov. br

Broca '1014-a r- haste normal

v





16
**

ffi&ffi ffiffitu§K
ffiffi $\,§§ruA§ r)

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

92 Broca carbide cirúrgica zekrya fg CX 100

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01 .613.121t0001_71
www. saofe I ix. m g. gov. b r

34,45

102

103

1'.t2

P

93 Broca Cirúrgica p/ peça reta (longa 702baixa rotaçáo) UND 8 18,49 147,95

94 Broca endo-z a r- haste normal UN 50 33,09 1.654,67

95 CX 2 12,00 23,99

96 Broca Esférica cirúrgica n" 4 e 6 UND 50 29,92 1 495,83

97 Broca esférica Cirúrgica n'6 e n"8 UND 15 29,92 448,75

98 Broca zecria para cirurgia UN 50 35,22 1.761,17

99 Brocas de aço pm diversas UM 200 23,02 4,bUJ,JJ

100 Brocas diamantadas pm UM 50 23,02 1 .1 50,83

101 Brocas para acabamento de resina de Granulação ultra fina - kit com 6 brocas. KIT 20 85,39 1.707,73

Brocas para acabamento de resina de Granulaçáo Fina - kit com 6 2Obrocas KIT 20 85,24 I 704,80

Cabo de bisturi n 3 UN 20 tt,tt 445,47

104 Cabo para espelho bucal UN 50 9,23 461,67
105 Cabo para espelho bucal, aço inox. UN 80 9,23 738,67
í06 Cabo para espelho clinico UND 20 9,23 184,67

107

CANETA ALTA ROTACAO peça De máo compacta design ergonômico corpo
metálico com tratamento supercial em cromo anil reflexo com excelente
durabilidade para autoclavagem turbina apioiada em mancais de borracha que
proporciona a redução das vibraçôes e aumenta a vida útil dos rolamentos spiay
triplo refrigeração constante na parte ativa da broca seus três jatos pulverizam
a água proporcionando uma excelente refrigeraçáo permitindo preparos
cavitarios com máxima eficiência de corte e máxima eÍiciência de corte e minima
geração de calor. Referencia Kavo ou Superior

UN 5 1.033,21 5,166,05

108 Carbono UND â 810 24,29
107 Carbono dupla face vermelho preto e fino CX 54 554,98 29.968,74
í08 Cel-lac 95ml UN 55 37,06 2.038,48
í09 Cera em lamina 07 22Sg com 18 laminas CX 120 25,13 3 015,20
110 Cera utilidade 2259 com 5 laminas CX 120 25,13 3.015,20
111 Cimênto de fosfato de zinco liquido i0ml UN 100 24,35 2.435,00

Cimento de fosfato de zinco pó 289 claro UN 100 24,35 2 435,00

113 Cimento de
catalisador

hidroxido de calcio(embalagem Com 02 Tubos de 1ig cada) base e
KIT 100 39,89 3 989,33

114 Cimento de ionomero
tecnica de art-

de vidro para Restauração (po e liquido) usado para
KIT 100 4'1,99 4.199,33

115 Cimento endodontico (emb com po e liq) KIT 50 695,55 34.777,67
116 Cimênto hidroxido de cálcio fotopolimerizável seringa UM 100 61,12 6.112,00
117 Cimento obturador UND 150 22,77 3 416 00
118 Cimento Resinoso Dual Base + catalizador UND 3 113,64 340,92
119 Cimento restaurador intermediario KIT 80 74,82 5.985,33
120 Cinzel reto aço inox UN 8 49,05 392,43
121 Citrol

UND 10 34 60 346,00
'122 Clorexidina 0.12% 2SOML VD 10 56,33 563,27
123 Clorexidina 2o/o digluco

100 ml do produto
nato de somente uso profissional contendo 1 frasco com

FR 12 22,20 266,40
124 Colgadura

UND 80 7,40 592,00
125 Colher de dentina n. 11,S.

UN 20 22,70 454 00

Broca esférica calbide PM
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126 Colher de dentina ou Calcador no 5 (tam. Médio, com borda bem acabada), aço
inox e autoclavavel.

UN Jb

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71

www.saofelix.mg. gov.br

57,28 2 062,08

133

148

@

PTs '10 72,12 721,17127 Compressa Cirúrgica (campo operatório)

6,512,07CONJ 20 325,60128 Condensador níquel titânio easy

730,71CX 15 48,71129 Cone absorvente FM

831,87UN 20 41,59130 Cone acessorio diversos

51,41 1028,20131 Cone de papel cell pack UN 20

20 43,96 879,20132 Cone principal UN

5.447,08

CONTRA ÂNGULO peça de máo compacta design ergonômico corpo metálico
com tratamento superficial em cromo anti reflexo sistema de transmissão
apoiado em rolamentos de alta precisáo proporcionando baixo nível de ruído
altÍssima durabilidade e trabalho sem perda de potencia acoplamento através de
sistema intra e giro de 360 contra ângulo fabricado em latão com ratamento
cromado acetinado autoclavavel a ate 135c fácil acoplamento sistema intra
giratório spray externo simples rotaçáo baixo ruido dê trâbalho brocas fixadas
por meio da lamina travâ na cabeça do contra ângulo ultiliza brocas stardart
ranhuras antiderrapantes cabeça pêquena com ângulo da peça de mão dentro
dos mars riqorosos padrÕes internacionais

UN Ã 1.089,42

UN 57 29,96 1.707 ,91134 Cuba (bacia assepsia) luminox 08x04cm

í35 Cunha de madeira interdental PC 30 18,48 554 40

136 Cureta de cirurgia modelo lucas UN 10 45,15 451 50

137 Cureta periodontal gracey n 11-12 UN 10 32,81 328,1 3

328,13138 Cureta periodontal gracey n 13 - - 14 r UN 10 32,81

139 328,13Cureta periodontal gracey n 5-6 UN 10 32,81

140 UN 10 32,81 328,13Cureta periodontal gracey n 7 8

141 Cureta periodontal mccall n 13-14 UN 10 32,81 328,1 3

142 Cureta periodontal mccall n 17-18 UN 't0 32,81 328,1 3

143 Curetas peridontais Mac call 13-14-17 e 18 UND 10 32,81 328,13

144 Dentes artificiais acrilico UN 800 20,82 16.653,33

145 Destaca periosteo molt UN í0 46,36 463,57

146 Detergente enzimático litro UND 30 43,26 1.297,90

'147 Edla 17o/" UND 4 28,78 115,13

EDTA edta í7% líquido dissodico í7% solução de hidroxido de sódio e veiculo
agente quelante exclusivo para uso profissional FR 10 32,36 323,60

149 Endo PTC UND 10 38,05 380,47

í50 Endo ice VD 10 71,96 719,57

151
Envelopes de esterilização auto- selantes '140 x 290mm (cx com 100 unid COM
100 uNrD )

CX 30 67,73 2.031,90

152 ENVELOPES DE ESTERTLTZAÇÃO AUTO- SELANTES 150 X 30OMM CX COM
100 UNID í50 x 300mm cx com 100 unid CX 50 97,80 4.890,00

153 ENVELOPES DE ESTERTLTZAÇÁO AUTO- SELANTES 90 x 260mm (cx com
100 unid) CX 50 58,28 2.914,17

154 Escova de aço (limpa broca) com cabo plastico UN 12 21,95 263 40

155
ESCOVA DE ROBSON escova de robson c/ cerdas macias e brancas, para uso
profilatico .

UN 300 6,02 1 807,00

156 ESCOVA DENTAL ADULTO escova dental adulto: macia, media e dura. UN 2000 351 7.020 00

157 ESCOVA DENTAL JUNIOR escova dental junior: macia e media. UN 2000 3,51 7.020,00

158 Esculpidor hollemback 3s UN 10 18,42 184,20

W
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í59 Espátula de manipulaçáo de ENDO UND. 10

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www.saofelix. mg. gov. br

160 Espátula Flexível endodôntica ODOUS UND 12 109,20 1.310,40

161 Espátula para escultura de resina cor verde número 3 UN b 109,'13 654,80

162 ESPATULA PARA RESINA DE número 1 silicato (modelo reto e angulado) cor
rosa e vermelho. UN 15 105,74 1 586,05

163 105,74 1 586,05
Espátula para resina e cerâmica, numero 2 antiaderente, espátula, de almore-
cor azul-

UN 15

164 Espelho bucal UN 150 7,88 1 181,50

165 Esponja hemostática, de colagenohidrolizadol gelatina (cx com 10 unid). CX 60 75,63 4 537,60

166 Eucaliptol VD. 15 22,02 330,35

167 604,1 0Eugenol VD 30 20,14

168 UN 10 35,'15 351,53EXTRATOR PERIODONTAL mccall tipo foice n 11-12

169 EXTRATOR PERIODONTAL mccall tipo foice n 01 - 10 UN 10 35,1 5 351,53

Filme carestrean (f- speed) UND 40 324,71 12.988,27

171 Fio de sutura Nylon 4.0 CX 80 72,63 5 810,13

't72 136,90Fio dental /500m UND b 22,82

173 Fios de sutura - 3 0 agulhado (seda) CX oz 102,53 6.356,86

'174 710,33
Fita adesiva- modelo Hospitalar rolo de 19mmx50m em papel crepado com
adesivo a base de borracha natural

UN 100 7,10

175 FIXADOR DE FILME fixador de filme radiográfico (frasco cl 475 ml), contendo
água (80-85%), triossulfato de amônio (5-10%), tiocinato de amônio (5-10%) UN 100 39,84 3 984 00

176
Flúor fosfato acidulado A 1,23o/o em gel flúor fosfato acidulado a 1,23% em gel,
com ions de fluo(200m1), com fluoreto de sodio, sacarina sodica, cellosizegp
100, ácido fluoridrico, acido

FR 80 10,34 827,47

177

FLUOR NEUTRO flúor neutro em gel (embalagem com 200m1), com fluido, fluor
de uso odontologico, a 2% de fluoreto de sodio, sabor menta, contendo fluoreto
de sodio, sacarina sodica, cellosizegp í00, propilenoglicol, glicerina, agua
deionizada . L

FR 80 8,37 669,60

178 Forceps 16. UN 20 135,72 2,714,47

Forceps 65 UN 20 135,72 2.714,47

180 FORCEPS INFANTIL fórceps 27 infantil. UN 20 tJc,tt 2714,47

181 Forceps n 150 UN 20 135,72 2.714,47

't82 2.714,47Forceps n 151 UN 20 135,72

183 Forceps n í7 UN 25 135,72 3.393,08

184 Forceps n 181 UN 25 135,72 3 393,08

185 Forceps n 18r UN 25 135,72 3 393,08

186 3 393,08Forceps n 69 UN 25 135,72

187 Formocresol VD. 40 16,87 674,80

í88 FUCSINA LIQUIDA fucsina líquida 10ml- revelador de placa dentaria com alto
contraste

FR 30 23,86 715,70

189
GAZE CIRURGICA gaze cirúrgica - algodão especial, altamente absorvente,
macia, 7,5x7,5cm-9 fios/cm - 5 dobras- I camadas.

FR í50 33,38 5.007,50

190 GESSO COMUM gesso comum tipo ii (1kg) sulfato de cálcio, gesso beta PC 150 9,27 1 391,00

19í GESSO PEDRA gesso pedra especial tipo lV, rosa, de alta precisão. PC 150 32,14 4 820,50

/
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GESSO PEDRA gesso pedra tipo lll de alta resistência meiurica (1kg) amarelo PC 170

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71
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19,19 3.262,30

198

203

218

2'.19

fr

PC 40 41,73 '1.669 20193 GLUTARALDEíDO glutaraldeído (liquido) 1l

FR 100 24,61 2.461,00194 GORRO DESCARTAVEL com elástico - cx com 100 unid. 100% polipropileno,
plissada.

í95 UN 100 37,37 3.737,33Grampos p/ isolamento diversos

196 Grampos para lsolamento 0; UND 10 37,37 373,73

197 Grampos para lsolamento 00; UND 10 37,37 373,73

373,73Grampos para lsolamento 13A; UND 10 37,37

í0 17 17 373,73199 Grampos para lsolamento 14; UND

200 Grampos para lsolamento 14a; UND 10 37,37 373,73

201 Grampos para lsolamento 200 UND 10 Jt,3t 373,73

202 Grampos para lsolamento 203 UND 10 JI,JI 373,73

Grampos para lsolamento 205 UND 10 JI,JI 373,73

204 373,73Grampos para lsolamento 206 UND 10 37,37

205 3t J,t 3Grampos para lsolamento 209 UND 10 37,37

206 373,73Grampos para lsolamento 2'10 UND 10 37,37

207 Grampos para lsolamento 21í UND 10 37,37 373,73

208 Grampos para lsolamento 212 UND 10 37,37 373,73

209 Grampos para lsolamento 26 UND 10 37,37 373,73

210 Grampos para lsolamento W2A; UND 10 37,37

211 Grampos para lsolamento W8A; UND 10 3t,Jt 373,73

212 Guta percha em bastáo CX 120,94 2.418,8020

2'13 Hemostático UND 45 95 137,84

213 Hidróxido de cálcio P.A UND 50 11,21 560,33

214 Hipoclorito de sódio 2,5% (litro com 1l) VD. 20 9,76 1 95,1 3

215 IODOFORMIO iodofórmio, 109, em pó, frasco. FR 65 28,57 1.857,05

216 Jogo de 1' serie retratamento de 25mm UND 10 57,92 579,17

217 Jogo de 2' série retratamento de 25mm UND 579,1710 57,92

Jogo de 2' série retratamento de 31mm UND í0 57,92 579,17

KrT PONTAS ALTA ROTAÇÃO r gnrxA ROTAÇÃOMTCROMOTOR peça de
mão com design ergonômico corpo metálico com tratamento superficial e cromo
anti reflexo otor apoiado em rolamentos propiciando baixo nível de rúido
regulagem de rotaçôes nos sentidos horários e anti horário adapta a qualquer
peça de mão de contra ângulo ou peça no sistêma intra micromotor design
arrojado com linhas arredondadas fabrlcado em latáo com tratâmento cromado
acetinado autoclavavel a ate 135c ranhuras antiderrapantes e indicaçáo no
sentido no anel de regulagem de rotação conexáo borden de 5 000 inversão no
corpo do micromotor pressáo de ar de trabalho 40 libras (psi) acoplamento
através do sistema intra alto torque baixo ruído de trabalho exclusivo tratamento
eletroquímico PEÇA DE MÃO FABRTCADO EM LATÃO com tratamento
acetinado autoclavavel em até 135 c conexões borden spray triplo rotação 420
000 rpm rotores precisamente balanceados

UND 3,474,67 17 373,33

220 LAMINA DE BISTURI N 11 lâmina de bisturí no 11, aço carbono esteril a raio
gama ou a cobalto 60.

FR 60 46,62 2.797,00

221 LAMINA DE BISTURI N 12 làmina de bisturi no 12 CX 60 40,ot 2.797,00

222 Lâmina de bisturi n 15 CX 60 46,62 2.797,00
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223 Lamparina a alcool

236

CX 5 26,68

CX í00 47,15 4.714,67224 Lençol de borracha cx

225 UN 10 63,09 630,90Lima para osso

226 UND 30 56,86 1 705,90Lima n'6 de de 25mm

UND 20 56,70 1133,93227 Limas manual flexÍvel n" 8 de 31mm(c/ Pilot)

228 Limas manual flexível n' 8 e n' 10 de 25mm (c/ Pilot) UND 20 56,70 1 133,93

229 Limas manual flexÍvel n"10 de 25mm (c/ Pilot) UND 20 56,70 1 .133,93

1 . 133,93230 Limas manual flexível n"10 de 31mm(c/ Pilot) UND 20 56 70

231 Limas manual flexível n"15 de 3ímm(c/ Pilot) UND 20 56,70 1 .1 33,93

232 Limas manual flexÍvel n"20 de 31mm(c/ Pilot) UND 20 56 70 1 .1 33,93

233 Limas rotatórias logic RT 15.03 easy 25mm UND 10 202,70 t.utt.u3

234 Limas rotatórias logic RT 15.03 easy 31mm UND 10 202,70 2.027,03

235 Limas rotatórias logic RT 16.02 MK life UND 10 202,70 2.027,03

Limas rotatórias logic RT 17.08 MK life UND 10 202,70 2.027,03

237 Limas rotatórias logic RT 17.12MKltfe UND 10 202,70 2.027,03

238 Limas rotatórias logic RT 25.03 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

239 Limas rotatórias logic RT 25.03 easy 31mm UND '10 202,70 2.027,03

240 Limas rotatórias logic RT 25.04 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

24'.1 Limas rotatórias logic RT 25.04 easy 31mm UND 10 202,70 2.027,03

242 Limas rotatórias logic RT 25.05 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

243 Limas rotatórias logic RT 25.05 easy 31mm UND 10 202,70 2.027,03

244 Limas rotatórias logic RT 30.01 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

245 Limas rotatórias logic RT 30.01 easy3lmm UND 10 202,70 2.027,03

246 Llmas rotatórias logic RT 30.03 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

247 Limas rotatórias logic RT 30.03 easy 31mm UND 10 202,70 2.027,03

248 UND 10 202,70 2,027,03

249 Limas rotatórias logic RT 30.05 easy 31mm UND í0 202,70 2.027,03

250 Limas rotatórias logic RT 35.01 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

25',1 Limas rotatórias logic RT 40 UND '10 202,70 2.027,03

Limas rotatórias logic RT 40.01 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

253 Limas rotatórias logic RT 40.01 easy 3ímm UND 10 202,70 2027,03

254 Limas rotatórias logic RT 40.05 easy 25mm UND 10 202,70 2.027,03

255 Limas rotatórias logic RT 50.02 MK life UND 10 202,70 2.027,03

256 Limas rotatórias logic RT Easy Clean UND í0 202,70 2,027,03

257 Limas rotatórias logic RT Prodeslng S (o jogo) 25mm UND 10 202,70 2.027,03

258 Limas rotatórias logic RT Prodesing S (o jogo) 31mm UND 10 202,70 2.027,03
259 Limas rotatórias logic RT Reciproc Blue 25.08 UND 10 202,70 2.027,03

260 Limas rotatórias logic RT Sequência MK life (ogo completo) UND í0 202,70 2.027,03

261 Limas rotatórias logic RTWave on gold 20.07 small UND 10 202,70 2,027,03

262 Limas rotatórias logic RT Wave on Gold 25.07 UND í0 202,70 2.027,03
263 Limas rotatórias logic RT.05 easy 3ímm UND 10 202,70 2027,03

264 Limas tipo hedstroem diversas CX 70 61,63 4 313,87

265 Limas tipo kerr numeral diversos CX 70 61,63 4.313,87

266 Limas tipo kerr série especial CX 70 o t,oJ 4.313,87

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEp:35.275-000 - cNpJ: 01.613.'t211OOO1-71
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Limas rotatórias logic RT 30.05 easy 25mm
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267

273

Lixa para resina (embalagem com 150 unidades de 4mm x 170mm) dorso de
poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumÍnio disperso em resina (centro
ne - 1954b -

283

284

268 Luva Cirúrgico estéril tamanho 7,5 UND 300 3,24 971,00

269 Luvas cirurgicas estereis - pares UND 200 3,24 647,33

270

Luvas levemente talcadas tam médio e antiderrapantede latex de borracha
natural, com superficle lisa, ambidestra náo esteril, com pó bioabsorvivel -

nqa1,S-modelo supermax premium quality, (emb. Com 50 pares) tam. Médio.
CX 300 138,26 41.479,00

271
Luvas levemente talcadas e antiderrapante de latex de borracha natural com
superficie lisa ambidestra não esteril com pó bioabsorvivel nqal Smodelo
supermâx premium quality (emb com 50 pares0 tam extra pequeno

CX 300 138,26 41.479,00

272

Luvas levementes talcadas tam pêqueno e antiderrapanteelatex de borracha
natural, com superficie lisa, ambidestra náo esteril, com pó bíoabsorvivel -
nqaí,S-modelo supermax premium quality;(emb. Com 50 pares (emb. Com 50
pares) tam. Pequeno

CX 300 138,26 41.479,00

MASCARA cirúrgica com tripla proteçâo, anti-alergica e hidrorepelente, com
elástico reforçado (embalagem com 50 unidades), descartável, náo esteril,
atoxica, 100% polipropilen, retençâo bacteriologica, de uso único, cor branca.

CX 400 45,43 18.172,00

274 Material para moldagem catalizador UN 30 88,69 1,773,80

275 Material para moldagem denso UN 30 140,02 4 200,50

276 Material para moldagem fluido UN 30 143,40 4.302,00

277 MATRIZ DE ACO matriz de aÇo 5.0 mm. UND 80 49 90 3.992,00

278 MATRIZ DE ACO matriz de aço 7.0 mm. UND 80 3,49 279,20

279 Molt UND 12 31,89 382,72

280 Obturador provisório UND 50 24,19 806 33

281

Oculos de proteção com lente transparente com armação e hastes reguláveis e
em plásticos com antiembassamento. UN 30 24,74 742,20

282

Óleo lubriíicante de uso Universal óleo lubrificante de uso universal (tanto para
canetas de alta como de baixa rotação) com bico injetor que se adapte aos dois,
em spray (embalagem com 200m1). Referência: maquira

UN 60 32,69 1.961,40

Osteotomo UN 20 107,00 2.139,93

Óxido de zinco p.a UN 20 20,53 410,67

285 Param oclorofenol FR 20 76,51 1.530,27

286 Pasta para impressão KIT CX 20 49,34 986,73

287 PASTA PARA POLIMENTO DE RESTNA (granutação extra fina). FR 15 25,25 378,70

288
PASTA PROFIúTICA em tubo de 90g, com fluor para remolão de detritose
placas bacterianas TB 60 33,70 2.022,00

289

PEDRA DE AFIAR instrumentos de corte, pedraarkansas, cor branca (óxido de
aluminio e corantê mineral). UN Ã 42,14 210,70

290 Pedra montada verde gigante pm UN 50 17,67 883,67
29',! PEDRA POMES EMBALAGEM 1KG em pó contendo 1kg TB 50 29,11 1.455,67

292 Pinça anatomica UN 10 29,79 297,90

293 Pinça backaus UN 10 41,58 415,80

294 Pinça clinica p/ algodáo UN 50 27,11 1.355,33
295 Pinça de adson UN í0 42,69 426,90
296 Pinça de allis UN 10 37,71 377,10

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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297 Pinça hemostática curva

309

322

UND í6 47,36

Rua Frei lnocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066 -CÉP:35.275-000-CNpJ: 01.613.12j10001-71
www. saofel ix. m g. gov. b r

TL.J-8L

298 í0 53,04 530,37Pinça hemostatica reta UN

299 Pinça porta grampo UN í5 103,69 1 555,40

300 Pinjet PTS í0 51,30 513,03

301 Placa base fina superior CX 40 103,06 4.122,27

435,40302 Placa de vidro UND 15 29,03

20 41,03 820,53303 Ponta diamantada 3018 UND

UND 10 184,42 1.844,17304 Porta Agulha com vídia

UN 30 43,31 1.299 40305 PORTA AGULHA porta agulha mayo hegar

1.348,37UN í0 134,84306 Porta matrix de aço inox

28,41 909,23307 POTE DAPPEN pote dappen de vidro. UN 32

UND 50 63,84 3.1 91 ,83308 Resina Z 100 cor 43,5; 43,0

30 27,81 834,30RESINA FLUIDA FOTO ATIVADA de baixa viscosidade-natural flow - a2. TB

TB 30 39,74 1.192,20
310

RESINA FLUIDA FOTO ATIVADA e baixa viscosidade-natural flow - a3.

TB 50 90,32 4.516,17311 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 a2

312 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 a3 TB 50 77,13 3.856,50

TB 50 120,18 6.009,17313 Resina fotopolimerizavel na cor Z25Q a3 5

3't4 Resina fotopolimerizavel na cotz250 a4 TB 50 120,18 6.009,17

3't 5 Resina fotopolimerizavel na corZ250 b1 TB 50 1 20,1 8 6.009,'r7

6.009,17316 Resina fotopolimerizavel na cot 2250 b2 TB 50 120,18

317 TB 50 120,18 6 009,17Resina fotopolimerizavel na cor 2250 b3

318 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 opaca oa2 TB 50 120,18 6,009,17

319 Resina fotopolimerizavel na cor opaca 2250 oa3 TB 50 120j8 6.009,17

320 Resina potopolimerizavel na corZ250 a1 TB 50 120,18 6.009,17

321
Restaurador provisório composto por uma base e uma pasta catalisadora.
lndicado para restauraçôês diretas em classes lll lV E V. Embalagem contendo
6 gr de base universal e 6 gr de pasta catalisadora

POTE 40 33,36 1.334,53

Revelador Carestream dental UND 30 35,48 1.064,50

323

ROLO DE FIO DENTAL C/ 500M DE RESINA TERMOPLASTICA rolo de fio
dental d 500m de resina termoplastica, cera mineral microcristalina, oleo
mineral, bht e aroma.

TB 100 24,62 2,462,33

324
SELANTE PARA CICATRÍCUUS E FTSSURAS fotopotimerizável de cor opaca
(branca) UN 40 54,58 2.183,20

325 SERINGA CARPULE seringa tipo carpule p/ anestesia. UN 30 45,44 1.363,30

326
Silicona de Condensaçáo e Adiçáo (pefil fluido + catalizador) UND 10 589,85 5.898,50

327 Sindesmotomo UND 34 50,43 1.714,51

328 Sonda exploradora UN 50 21,97 1.098,50

329 Sonda periodontal milimetrada modelo- goldman-fox UN 10 52,28 522,77

330 Sugador cirúrgico CX C/40 CX 30 73,04 2191,20

331

SUGADOR DESCARTAVEL sugador descartável colorido (embalagem com 40
unid.) PCT 450 '11,31 5 089,50

332 Sugador endodôntico PTS 50 27,01 1.350,67

333 Taça de borracha para profilaxia dental PC 40 6,29 251,47

@
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334 Tamborel de plastico sem refil maquira UN 10 35,52

WILSON FERRAZ LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www. saofel ix. m g. gov. br
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335 Tamborel refil c/50 maquira UN 10 86,12 861,20

336 Tesoura cirúrgica reta UND 50 25,13 1.256,33

359,67337 Tiras de poliester transparente PCT PCT 100 J,bU

2.280,67338 Top dan UND 50 45,61

339 PCT 50 28,05 1.402,67Touca descartável c/100 und

340

Tricresolformalina, material para desinfecÇao de canalradicular contendo '10 ml
(liquido). UND 20 133,03 2.660,53

341 Vaselina VD. 10 31,22 312,21

7.690,30342 VERNIZ CAVITARIO: verniz forrador de cavidades FR 30 256,34

948.606,23
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA GOMERCIAL

PROCESSO Lic itató rio No :21 12021
PREGÃO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREçOSN0:20I2021

OBJETO: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo pruzo de 12 (doze) meses, para
eventual aquisição de materiais odontologicos paru manutenção das atividades dos
programas de saúde bucal no Município de São Félix de Minas, de acordo com as
especificações, quantitativos e condições abaixo:

TDENTTFTCAçÃO DA PROPONENTE:

Nome Fantasia:
CNPJ:

Razão Social

Telefone: Fax:

Banco: No Conta
No Agência: Nome da Agência

TDENTTFICAçÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Cidade

Representante Legal:
CPF:

Endereço:_Bairro
CEP:

RG

Item

1

Valor TotalDescrição UNID QuaÍ Valor unitario

Acido fosfórico A 37% em Gel com clorexdina a 2% eseringa de 2 sml para
esmalte e dentina (ácido condac 37) embalagem com 3

UN 100

2 Acrilico auto liquido 500 ml UN 20

3 Acrilico auto po 440 gr incolor UN 20

4 Acrilico auto po 440 gr rosa UN 20

5 Acrilico kit 25 gr e 50 ml vermelho KIT 5

6 Acrilico termo liquido 1000 ml UN 10

7 Acrilico termo pó 1kg UN 10

8 Adesivo adper single bond 2 - 3m UND 20

I Adesivo dentario com veiculo alcoolico (embalagem com 6 ml) (adper single
bond 2) UN 30

í0 Afastador minnesota UN 20

11 Agulha gengival curta CX 40

12 Agulha gengival longa CX 20

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71

www. saofel ix. m g. gov. br w
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24

33

@

14 Alavanca apexo UN 10

b15 Alavanca apexo 302 UND

UND b16 Alavanca apexo 301

FR 10't7 Alavanca bandeirinha I (aço inox)

UN 1018 Alavanca bandeirinha r (aço inox)

19 Alavanca de Seldin Lado direito UND b

20 Alavanca de Seldin Lado esquerdo UND b

21 Alavanca em flecha formato triangular (aço inox) UN 10

UN 1022 ALAVANCA RETA alavanca reta (aço inox).

LT 20023 ALCOOL ETÍLICO álcool etílico a 70%

PC 60Alginato em pó para moldagem Hidrocoloide irreversivel tutti fruit

PCTE 30025

Algodáo em rolinhos (embalagem c/ 100 Unidades) - Íormato de cilindro
compactado excelente absorçâo Algodáo em rolinhos (embalagem c/ 100

unidades) - formato de cilindro compactado excelente absorção isento de amido
e cloro

PC 5026
ALGODAO ROLO SOOG(GRANDE) produzido com Fibras selecionadas 100%
naturais alvejadas um produto de grande suavidade e de excelente poder de
absorçáo

UN 2027 Alicate perfurador

FR 2028 ALVEOLEX frasco com 10 gr

POTE 7029 Amalgama 1 porçâo pote com 50 unid

POTE 7030 Amalgama 2 porçóes pote com 50 unid

UN 131 Amalgamador capsular digital

CX 7232 Anestésico alphacaine

CX 80Anestésico dentário Cloridato de prilocaÍna a 3% com felipressina 0 03 ui/ml (cx
com 50 tubetes de í 8ml

34
Anestésico dentário MepivacaÍna a 3% sem vaso constrictor (cx com 50 tubetes
de18ml) CX 49

35
Anestésico dentário cloridato de lidocaÍna Com epinefrina 1:'100 (cx com 50
tubetes de cristal de 1,8m1)

CX 5í

CX 5036
ANESTÉS|CO DENTÁR|O CLORTDATO DE LIDOCAINA com fenilefrina (cx
com 50 tubetes de 1 8ml)

5037
ANESTESICO DENTARIO MEPIVACAíNA A 3% COM ADRENALINA (50
tubetes de í,8 ml)

38 Anestesico dentário mepivacaína sem vaso constritor CX 53

39
ANESTESICO TÔPICO EM GEL (EMBALAGEM COM 12G) anestésico tópico
em gel benzocaína (embalagem com 129).

UN TE

UN 240 Aparelho fotopolimerizador

41
APLICADORES DESCARTAVEIS para adesivo dentinário (embalagem com 100
unid)n"1 oul0mm FR 100

PCTE 8042 Avenatl descartável pacote com 10 unidades

Agulhas descartaveis para uso Odontologico modelo trifacetadas com indicaçáo
da face do bisel e paredes finas lacres par solda a fusão apirogenicas
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44 Avental plumbiÍero c/protetor de tireoide p/pac.adulto UN 1

45 Babador descartável PTS 13

46 Bandeja inox UN 15

Bicarbonato de sódio uso, Na profilaxia bucal e remoção total da placa
bacteriana uso exclusivo profissional sachê de 409 carbonato hidrogenado de
sodio extra fino

CX 30

48 Bisturi no 15 CX 4

49 Bobina para esterilizaçâo 200x1 00mm UND b

Bobina para esterilização 80x'1 00mm UND 6

51 Bobinas para esterilizaçâo "l00mmxí00mm UN 14

52 Bobinas para esterilização 20mmx100mm UN 10

53 Bobinas para esterilizaçáo 250mmx100mm 14

54 Bobinas para esterilizaçáo 300mmx100mm UN 16

55 Bobinas para esterilização 80mmx100mm UN 10

56
Borrachas para acabamento de resina modelo em ponta de chamas e taça de
borracha kit KIT 20

57 Broca 101 1- ar- haste curta UN 40

58 Broca 10'l 1- ar- haste normal UN 40

59 Broca 1012 a r- haste normal UN 40

Broca í014- a r - haste curta UN 40

61 Broca í014-a r- haste normal UN 40

62 Broca 1031- a r- haste normal UN 40

63 Broca 1032 a r- haste normal UN 40

64 Broca 1092 a r- haste normal UN 40

65 Brcca 1112ÍÍ a r- haste normal UN 40

66 Broca í 191- a r- haste normal UN 70

67 Broca 1302- a r- haste curte UN 40

68 Broca 1302 a r- haste normal UN 40

69 Broca 1342- a r- haste normal UN 40

70 Broca 1342-a r- haste curta UN 40

43
Aventais de dentista tipo Babador aventais de dentista tipo babador, de
plasticoimpermeavel UN 25

Rua Frei lnocêncio,236-centro-Tel.: (33) 32469066 -CEP:35.275-000-CNpJ: 01.613.121IOOO1-71

www. sa ofel ix. m g. gov. b r
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71 Broca í557 ou 1558 a r- haste normal UN 50

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www.saofelix.mg.gov. br W

72 Broca2131 a r- haste normal UN 40

73 UN 40Broca 2135- a r- haste normal

74 Btoca2137-a r- haste normal UN 40

75 Broca 2191 CX 2

76 Broca 2200-a r- haste normal UN 40

77 Broca2214 a r- haste normal UN 40

78 UN 40Broca 3070-a r- haste normal

UN 4079 Broca 3101 a r-haste normal

80 UN 40Broca 3168 a r-haste normal

UN 7081 Broca 3í 68f a r-haste normal

UN 7082 Broca 3203 a r- haste normal

UN 2083 Broca ar cirugica n 6

UN 20Broca ar cirurgica 702

85 Broca ar cirurgica 703 UN 20

UN 2086 Broca ar cirurgica n 8

4088 Broca baixa- rotaçâo haste normal n 02 carbide aço inoxidavel UN

89 Broca baixa-rotaçáo haste normal n 04 carbide aço inoxidavel UN 40

UN 4090 Broca baixa-rotação haste normal n 06 carbide aço inoxidavel

91 Broca calbide 702 CX 2

92 Broca carbide cirúrgica zekrya fg CX 100

93 Broca Cirúrgica p/ peça reta (longa 702 baixa rotação) UND. I
UN 5094 Broca endo-z a r- haste normal

CX 295 Broca esférica calbide PM

UND 5096 Broca Esférica cirúrgica n' 4 e 6

UND. 1597 Broca esférica Cirúrgica n" 6 e n"8

UN 5098 Broca zecria para cirurgia

UM 200Brocas de aço pm diversas

100 UM 50Brocas diamantadas pm

KIT 2010í Brocas para acabamento de resina de Granulação ultra fina - kit com 6 brocas.

20102 Brocas para acabamento de resina de Granulação Fina - kit com 6 2Obrocas KIT

103 UN 20Cabo de bisturi n 3

104 Cabo para espelho bucal UN 50

105 Cabo para espelho bucal, aço inox. UN 80

UND 20106 Cabo para espelho clinico

'107

CANETA ALTA ROTACAO peça De máo compacta design ergonômico corpo
metálico com tratamento supercial em cromo anti reflexo com êxcelênte
durabilidade para autoclavagem turbrna apioiada em mancais de borracha que
proporciona a redução das vibraçóes e aumenta a vida útil dos rolamentos spray
triplo refrigeração constante na parte ativa da broca seus três jatos pulverizam
a água proporcionando uma excelente refrigeração permitindo preparos
cavitarios com máxima eficiência de corte e máxima eficiência de corte e mÍnima
geração de calor. Referencia Kavo ou Superior

UN 5
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108 Carbono

1',17

1',18

132

133

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

UND 3

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
www. saofel ix. m g. gov. b r w

107 Carbono dupla face vermelho preto e fino CX 54

't 08 Cel-lac 95ml UN 55

109 Cera em lamina 07 2259 com 18 laminas CX 120

í10 Cera utilidade 2259 com 5 laminas CX 120

111 Cimento de fosfato de zinco liquido 10ml UN 100

112 Cimento de fosfato de zinco pó 289 claro UN '100

113 Cimento de hidroxido de calcio(embalagem Com 02 Tubos de I 1g cada) base e
catalisador

KIT 100

114 Cimento de ionomero de vidro para Restauraçáo (po e liquido) usado para
tecnica de art-

KIT 100

í1s Cimento endodontico (emb com po e liq) KIT 50

116 100Cimento hidroxido de cálcio fotopolimerizável seringa UM

Cimento obturador UND í50

Cimento Resinoso Dual Base + catalizador UND 3

119 Cimento restaurador intermediario KIT 80

120 Cinzel reto aço inox UN 8

121 Citrol UND í0

't22 Clorexidina 0.12% 250ML VD 10

123 Clorexidina 2% digluconato de somente uso profissional contendo 1 frasco com
100 ml do produto FR 12

124 Colgadura UND 80

12s Colher de dentina n" 11,5 UN 20

126 Colher de dentina ou Calcador no 5 (tam. Médio, com borda bem acabada), aÇo
inox e autoclavavel. UN 36

127 Compressa Cirúrgica (campo operatório) PTS 10

128 Condensador níquel titânio easy CONJ 20

129 Cone absorvente FM CX '15

130 Cone acessorio diversos UN 20

131 Cone de papel cell pack UN 20

Cone principal UN 20
CONTRA ANGULO peça de máo compacta aesign ergonOnrrco corp m
com tratamento superficial em cromo anti reflexo sistema de transmissáo
apoiado em rolamentos de alta precisão proporcionando baixo nível de ruÍdo
altÍssima durabilidade e trabalho sem perda de potencia acoplamento através de
sistema intra e giro de 360 contra ângulo fabricado em latão com ratamento
cromado acetinado autoclavavel a ate 135c fácil acoplamento sistema intra
giratório spray externo simples rotação baixo ruido de trabalho brocas fixadas
por meio da lamina trava na cabeça do contra ángulo ultiliza brocas stardart
ranhuras antiderrapantes cabeça pequena com ângulo da peça de máo dentro
dos mais rigorosos padrôes internacionais

UN 5

134 Cuba (bacia assepsia) luminox 08x04cm UN 57

135 Cunha de madeira interdental PC 30

136 Cureta de cirurgia modêlo lucas UN '10

137 Cureta periodontal gracey n 11-12 UN 10

138 Cureta periodontal gracey n 13 - - 14 r UN 10

139 UN 10

140 Cureta periodontal gracey n 7 8 UN 10

14'l Cureta periodontal mccall n 13-14 UN 10

142 Cureta periodontal mccall n 17-18 UN 10

-À.uuÀÁ'

Cureta periodontal gracey n 5-6
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143 Curetas peridontais Mac call 13-14-17 e 18 UND 10

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.121t0001-71
www.saofelix. mg. gov. br

153

165

144 Dentes artificiais acrilico UN 800

145 Destaca peÍiosteo molt UN 10

146 Detergente enzimátlco litro UND 30

147 Edla 17% UND 4

148
EDTA edta 17% líquido dissodico 17% soluçâo de hidroxido de sódio e veiculo
agente quelante exclusivo para uso profissional FR í0

149 Endo PTC UND 10

150 Endo ice VD 't0

't 51
Envelopes de esterilizaçâo auto- selantes 140 x 290mm (cx com 100 unid COM
r00 uNtD )

CX 30

ENVELOPES DE ESTERILTZAÇÃO AUTO- SELANTES 150 X 3OOMM CX COM
100 UNID í50 x 300mm cx com 100 unid

CX 50

ENVELOPES DE ESTERTLTZAÇÃO AUTO- SELANTES 90 x 260mm (cx com
100 unid) CX 50

154 Escova de aço (limpa broca) com cabo plastico UN 12

155
ESCOVA DE ROBSON escova de robson c/ cerdas macias e brancas, para uso
profilatico .

UN 300

156 ESCOVA DENTAL ADULTO escova dental adulto: macia, media e dura UN 2000

157 ESCOVA DENTAL JUNIOR escova dental junior: macia e media. UN 2000

158 Esculpidor hollemback 3s UN 10

159 Espátula de manipulação de ENDO UND. 10

160 Espátula FlexÍvel endodôntica ODOUS UND 12

161 UN b

162 ESPATULA PARA RESINA DE número 1 silicato (modelo reto e angulado) cor
rosa e vermelho. UN 15

't 63
Espátula para resina e cerâmica, numero 2 antiaderente, espátula, de almore-
cor azul. UN 15

164 Espelho bucal UN 150

Esponja hemostática, de colagenohidrolizadol gelatina (cx com í0 unid) CX 60

166 Eucaliptol VD 15

'167 Eugenol VD 30

168 EXTRATOR PERIODONTAL mccall tipo foice n 11-12 UN 10

169 EXTRATOR PERIODONTAL mccal tipo foice n 01 - 10 UN 10

170 Filme carestrean (f- speed) UND 40

171 Fio de sutura Nylon 4.0 CX 80

172 Fio dental /500m UND b

173 Fios de sutura - 3 0 agulhado (seda) CX 62

174 Fita adesiva- modelo Hospitalar rolo de 19mmx50m em papel crepado com
adesivo a base de borracha natural UN 100

175 FIXADOR DE FILME fixador de filme radiográfico (frasco cl 475 mt), contendo
água (80-85%), triossulfato de amônio (5-10%), tiocinato de amônio (S-10%) UN 100

M;EãK

@

Espátula para escultura de resina cor verde número 3
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176

183

184

195

Flúor fosfato acidulado A 1,23% em gel flúor fosfato acidulado a 1,23% em gel,
com ions de fluo(200m1), com fluoreto de sodio, sacarina sodica, cellosizegp
100, ácido fluoridrico, acido

FR 80

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www. saofel ix. m g. gov. b r

177 FR 80

FLUOR NEUTRO flúor neutro em gel (embalagem com 200m1), com fluido, fluor
de uso odontologico, a 27o de fluoreto de sodio, sabor menta, contendo fluoreto
de sodio, sacarina sodica, cellosizegp 100, propilenoglicol, glicerina, agua
deionizada . L

178 Forceps í6 UN 20

't79 Forceps 65 UN 20

180 FORCEPS INFANTIL fórceps 27 inÍanlil. UN 20

181 Forceps n 150 UN 20

182 Forceps n í51 UN 20

Forceps n 17 UN 25

Forceps n 181 UN 25

185 Forceps n 18r UN 25

186 Forceps n 69 UN 25

187 Formocresol VD 40

188
FUCSINA LIQUIDA fucsina líquida 10ml- revelador de placa dentaria com alto
contrastê

FR 30

189 GAZE CIRURGICA gaze cirúrgica - algodão especial, altamente absorvente,
macia, 7,5x7,5cm-9 flos/cm - 5 dobras- I camadas.

FR 150

190 GESSO COMUM gesso comum tipo ii (íkg) sulfato de cálcio, gesso beta PC í50

191 GESSO PEDRA gesso pedra especial tipo lV, rosa, de alta precisâo. PC í50

192 GESSO PEDRA gesso pedra tipo lll de alta resistência meiurica (í kg) amarelo PC 170

't93 GLUTARALDEíDO glutaraldeÍdo (liquido) 1l PC 40

194 GORRO DESCARTAVEL com elástico - cx com 100 unid. 100% polipropileno,
plissada. FR 100

Grampos p/ isolamento diversos UN 100

196 Grampos para lsolamento 0; UND 10

197 Grampos para lsolamento 00; UND 10

Grampos para lsolamento 13A; UND 10

199 Grampos para lsolamento 14; UND 10

200 Grampos para lsolamento 14"; UND 10

201 Grampos para lsolamento 200 UND 10

202 Grampos para lsolamento 203 UND 10

203 Grampos para lsolamento 205 UND 10

204 Grampos para lsolamento 206 UND 10

205 Grampos para lsolamento 209 UND 10

206 Grampos para lsolamento 210 UND 't0

207 Grampos para lsolamento 211 UND 10

208 Grampos para lsolamento 2'12 UND 10

209 Grampos para lsolamento 26 UND 10

210 Grampos para lsolamento W2A; UND 10

4
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\)

2'.t1 Grampos para lsolamento W8A;

219

228

UND 10

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - CNpJ: 01 .613.12,l]OOO1-21
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212 Guta percha em bastáo CX 20

213 Hemostático UND ?

213 Hidróxido de cálcio P.A UND 50

214 Hipoclorito de sódio 2,5% (lilro com 'll) VD. 20

215 IODOFORMIO iodofórmio, 109, em pó, frasco. FR 65

216 Jogo de 1" série retratamento de 25mm UND 10

217 Jogo de 2'série retratamento de 25mm UND 10

218 Jogo de 2' série retratamento de 31mm UND 10

KrT PONTAS ALTA ROTAÇÃO E BATXA ROTAÇÃOMTCROMOTOR peça de
máo com design ergonômico corpo metálico com tratamento superficial e cromo
anti reflexo otor apoiado em rolamentos propiciando baixo nível de rúido
regulagem de rotaçÕes nos sentidos horários e anti horário adapta a qualquer
peça de mão de contra ângulo ou peça no sistema intra micromotor design
arrojado com linhas arredondadas fabricado em latáo com tratamento cromado
acetinado autoclavavel a ate 135c ranhuras antidenapantes e indicaçáo no
sentido no anel de regulagem de rotação conexão borden de 5 000 inversáo no
corpo do micromotor pressão de ar de trabalho 40 libras (psi) acoplamento
através do sistema intra alto torque baixo ruÍdo de trabalho exclusivo tratamento
eletroquÍmico PEÇA DE MÃO FABRICADO EM LATÃO com tratamento
acetinado autoclavavel em até '135 c conexÕes borden spray triplo rotaçáo 420
000 rpm rotores precisamente balanceados

UND Â

220 LAMINA DE BISTURI N 11 lâmina de bisturí no 11, aço carbono esteril a raio
gâma ou a cobalto 60.

FR 60

221 LAMINA DE BISTURI N 12 lâmina de bisturi no 12 CX 60

222 Lâmina de bisturi n 15 CX 60

223 Lamparina a alcool CX 5

224 Lençol de borracha cx CX 100

225 Lima para osso UN 10

226 Lima n"6 de de 25mm UND 30

227 Limas manual flexível n'I de 31mm(c/ Pilot) UND 20

Limas manual flexível n" I e n" í0 de 25mm (c/ Pilot) UND 20

229 Limas manual flexÍvel n'10 de 25mm (c/ Pilot) UND 20

230 Limas manual flexível n"10 de 3ímm(c/ Pilot) UND 20

231 Limas manual flexÍvel n""15 de 3ímm(c/ Pilot) UND 20

232 Limas manual flexível n"20 de 3í mm(c/ Pilot) UND 20

233 Limas rotatórias logic RT 15.03 easy 25mm UND 10

234 Limas rotatórias logic RT 15.03 easy 31mm UND 10

235 Limas rotatórias logic RT 16.02 MK life UND 10

236 Limas rotatórias logic RT'17.08 MK life UND '10

237 Limas rotatórias logic RT 17.12MKlrÍe UND 10

238 Limas rotatórias logic RT 25.03 easy 25mm UND 10

239 Limas rotatórias logic RT 25.03 easy 31mm UND 10

240 Limas rotatórias logic RT 25.04 easy 25mm UND 10

241 Limas rotatórias logic RT 25.04 easy 31mm UND í0

242 Limas rotatórias logic RT 25.05 easy 25mm UND 10

243 Limas rotetórias logic RT 25.05 easy 3imm UND 10

q
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244 Limas rotatórias logic RT 30.01 easy 25mm UND 10

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71
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271

w

245 Limas rotatórias logic RT 30.01 easy3lmm UND 10

246 Limas rotatórias logic RT 30.03 easy 25mm UND 10

247 UND 10Limas rotatórias logic RT 30.03 easy 3í mm

248 Limas rotatórias logic RT 30.05 easy 25mm UND 10

249 Limas rotatórias logic RT 30.05 easy 31mm UND 10

250 Limas rotatórias logic RT 35.01 easy 25mm UND 10

251 Limas rotatórias logic RT 40 UND í0

252 Limas rotatórias logic RT 40.01 easy 25mm UND 10

253 Limas rotatórias logic RT 40.01 easy 31mm UND 10

254 Limas rotatórlas logic RT 40.05 easy 25mm UND 10

255 Limas rotatórias logic RT 50.02 MK life UND 10

256 Limas rotatórias logic RT Easy Clean UND 10

UND 10Limas rotatórias logic RT Prodesing S (o jogo) 25mm

258 Limas rotatórias logic RT Prodesing S (o jogo) 3í mm UND í0

259 Limas rotatórias logic RT Reciproc Blue 25.08 UND 10

260 Limas rotatórias logic RT Sequência MK life (ogo completo) UND í0

261 UND 10Limas rotatórias logic RT Wave on gold 20.07 small

262 Limas rotatórias logic RT Wave on Gold 25.07 UND 10

263 Limas rotatórias logic RT.05 easy 3ímm UND 10

264 Limas tipo hedstroem diversas CX 70

26s Limas tipo kerr numeral diversos CX 70

266 Limas tipo kerr série espêcial CX 70

267
Lixa para resina (embalagem com í50 unidades de 4mm x 170mm) dorso de
poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumÍnio disperso em resina (centro
neutro) - 1954b -

TIRA 80

268 Luva Cirúrgico estéril tamanho 7,5 UND 300

269 Luvas cirurgicas estereis - pares UND 200

Luvas levemente talcadas tam médio e antiderrapantede latex de borracha
natural, com superficie lisa, ambidestra não esteril, com pó bioabsorvivel -
nqa1,5-modelo supermax premium quality, (emb. Com 50 pares) tam. Médio.

CX 300

Luvas levemente talcadas e antiderrapante de latex de borracha natural com
superficie lisa ambidestra náo esteril com pó bioabsorvivel nqal Smodelo
supermax premium quality (emb com 50 paresO tam extra pequeno

CX 300

272

Luvas levementes talcadas tam pequeno e antiderrapanteelatex de borracha
natural, com superÍicie lisa, ambidestra náo esteril, com pó bioabsorvivel -
nqa1,S-modelo supermax premium quality;(emb. Com 50 pares (emb. Com 50
pares) tam. Pequeno

CX 300

273

MASCARA cirúrgica com tripla proteção, anti-alérgica e hidrorepelentê, com
elástico reforçado (embalagem com 50 unidades), descartável, não esteril,
atoxica, 100% polipropilen, retençâo bacteriologica, dê uso único, cor branca.

CX 400

274 Material para moldagem catalizador UN 30

275 Material para moldagem denso UN 30

276 Material para moldagem fluido UN 30

277 MATRIZ DE ACO matriz de aço 5.0 mm UND 80

278 MATRIZ DE ACO matriz de aço 7.0 mm. UND 80

279 Molt UND 12
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280 Obturador provisório

288

303

UND 50

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71
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304

281

30
Óculos de proteção com lente transparente com armação e hastes reguláveis e
em plásticos com antiembassamento.

UN

282

Oleo lubrificante de uso Universal óleo lubrificante de uso universal (tanto para
canetas de alta como de baixa rotação) com bico injetor que se adapte aos dois,
em spray (embalagem com 200m1). Referência: maquira

UN 60

283 Osteotomo UN 20

284 Oxido de zinco p.a UN 20

FR 20285 Paramoclorofenol

286 CX 20Pasta para impressão KIT

FR 15287 PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA (granulação extra fina)

PASTA PROFILATICA em tubo de 90g, com fluor para remolão de detritose
placas bacterianas

TB 60

289
UN 5

PEDRA DE AFIAR instrumentos de corte, pedraarkansas, cor branca (óxido de
aluminio e corantê mineral).

290 Pedra montada verde gigante pm UN 50

291 PEDRA POMES EMBALAGEM 1KG em pó contendo 1kg TB 50

292 UN 10

UN 10293 Pinça backaus

294 UN 50Pinça clinica p/ algodáo

295 UN 10Pinça de adson

296 Pinça de allis UN 10

297 Pinça hemostática curva UND 16

298 Pinça hemostatica reta UN 10

299 í5Pinça porta grampo UN

300 Pinjet PTS 10

301 Placa base fina superior CX 40

302 Placa de vidro UND 15

20Ponta diamantada 3018 UND

Porta Agulha com vídia UND 10

305 PORTA AGULHA poía agulha mayo hegar UN 30

306 Porta matrix de aço inox UN 10

307 POTE DAPPEN pote dappen de vidro UN 32

308 Resina Z í 00 cor A3,5; A3,0 UND 50

309 RESINA FLUIDA FOTO ATIVADA de baixa viscosidade-natural flow - a2 TB 30

3't 0
RESINA FLUIDA FOTO ATIVADA e baixa viscosidade-natural flow - a3. TB 30

311 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 a2 TB 50

312 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 a3 TB 50

313 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 a3 5 TB 50

314 Resina fotopolimerizavel na corZ250 a4 TB 50

315 Resina fotopolimerizavel na corZ250 b1 TB 50

316 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 b2 TB 50

Pinça anatomica
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317 Resina fotopolimerizavel na cor 2250 b3 TB 50

Valor total da proposta: R$ _,_
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que:

o submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de
Preços No:2012021 e seus respectivos anexos;
o está ciente das obrigaçÕes que irá assumir caso seja vencedora da licitação;. a entrega dos produtos deverá acontecer na sede do município contratante.. a validade da proposta é de 60 dias.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CÉP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.12110001-71
www.saofelix. m g. gov. br

340

318 Resina fotopolimerizavel na cor 250 opaca oa2 TB 50

319 Resina fotopolimerizavel na cor opaca 2250 oa3 TB 50

320 Resina potopolimerizavel na corZ250 a1 TB 50

321
Restaurador provisório composto por uma base e uma pasta catalisadora.
lndicado para restaurações diretas em classes lll lV E V. Embalagem contendo
6 gr de base universal e 6 gr de pasta catalisadora

POTE 40

322 UND 30Revelador Carestream dental

323

ROLO DE FIO DENTAL C/ 500M DE RESINA TERMOPLASTICA rolo de fio
dental c/ 500m de resina termoplastica, cera mineral microcristalina, oleo
mineral, bht e aroma.

TB 100

SELANTE PARA CICATRícUus E FISSURAS fotopolimerizável de cor opaca
(branca) UN 40

SERINGA CARPULE seringa tipo carpule p/ anestesia. UN 30

326
Silicona de Condensaçáo e Adição (pefil fluido + catalizador) UND 10

327 Sindesmotomo UND 34

328 Sonda exploradora UN 50

329 Sonda periodontal milimetrada modelo- goldman-fox UN 10

330 Sugador cirúrgico CX C/40 CX 30

331

SUGADOR DESCARTAVEL sugador descartável colorido (embalagem com 40
unid.) PCT 450

332 Sugador endodôntico PTS 50

333 Taça de borracha para profilaxia dental PC 40

334 Tamborel de plastico sem refil maquira UN 10

335 Tamborel refil c/50 maquira UN í0

336 Tesoura cirúrgica reta UND 50

337 Tiras de poliester transparente PCT PCT 100

338 Top dan UND 50

Touca descartável c/í00 und PCT 50

Tricresolformalina, material para desinfecçao de canalradicular contendo 10 ml
(liquido). UND 20

341 Vaselina VD. 10

342 VERNIZ CAVITÁR|O: verniz forrador de cavidades FR 30

@
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de

Carimbo CNPJ/MF-
Assinatura e identificação do Representante Legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71

www.saofelix. m g. gov. br

de

@



§e* rÊLffi
DE MINÂs

EXCLUSIVO PARA MICROEÍÚPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO ilt

DECLARAçÃO DE INEXTSTÊNCIA DE FATO SUPERVENTENTE E DE CUMPRTMENTO
DOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO

A empresa

no

inscrita no CNPJ ou CPF sob o

, com sede (endereço completo da sede da empresa ou

do licitante - pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios no

v Pregão Presencial para Registro de Preços No:2012021 do Município de São Félix de Minas

- MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

de de 2021

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n'da C.l.)
(assinatura)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1211000'l-71
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ANEXO IV

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

Declaração de Atendimento ao Art. 27,V da Lei n' 8.666/93 e alterações.

., inscrito no CNPJ no .......... , por intermédio de

seu representante legal o (a) Sr (a)..... ................, portador(a) da Carteira de

ldentidade no ..... ........., e do CPF no ....... ..., DECLARA, para fins

dodispostos no inc. Vdoart.27 da Lei n'8.666, de junhode 1993, acrescido pela Lei n"

9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega menorde 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 ( )

, _de de 2021

(Representante Legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-71

www. saofelix. m g. gov. br @



rá

§AS FHLIX
DE MINA§ (,

EXCLUSIVO PARA MIGROEMPRESAS E EII'IPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO V

CREDENCIAMENTO

PROCURAçÃO

A _(nome da proponente) CNPJ no _, com sede à

oo _, Bairro , cidade neste ato representada

pelo(s) (socios ou diretores com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constituiseu(ua) Procurado(a) o(a) Senhor(a)

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo

poderes para, junto ao Município de São Félix de Minas, praticar os atos necessários com

vistas à participação do outorgante no Processo Licitatorio No:2112021, na Modalidade

Pregão Presencial para Registro de Preços No:2012021, usando dos recursos legais e

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,

desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,

substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por

bom, firme e valioso.

de de

(Reconhecer firma)

* Esúe documento deverá ser apresentado aa Pregoeira no momento do Credenciamento,
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.6't9.12'ltOOOl-T j
www. saofel ix. m g. gov. b r @
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A Empresa CNPJ no

Telefone/Fax:()-,porintermédiodeSeurepreSentantelegal
DECLARA, para os fins do disposto nos

arts. 42 a 45 da Lei Complementar no. 123106 e suas posteriores alterações, ser

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional

acima mencionada.

de de 2021

Representante Legal

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01-613.121t0001-71
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No t2021

PROCESSO ADMINISTRAT|VO DE LICITAÇÃO No:20/2021.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE pREÇOSNo:21t2021

PREÂMBULO

Aos _ dias do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços No.2012021 do respectivo
resultado homologado, publicado em _l_12021, que vai assinada pelo Prefeito do
Município de São Felix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado para
registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e
condições constantes do Processo Licitatório em epígrafe e nesta Ata de Registro de
Preços.

O MUNICípIO Oe SÃO fÉlX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o no.

01.613.12110001-71,com sede na Rua Frei lnocêncio no236 - centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n" 075.894.876-00, residente à Rua
Orguídea, 17 - Planalto, neste município, adiante denominado simplesmente MUNIC|PIO
e ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS e de outro lado, a empresa
adjudicatária nos itens abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSARIA,
com base no Processo de Licitação No:2112021, Pregão para Registro de Preços
No:2012021, e de conformidade com Lei Federal no. 10.520102: Lei Federal n.o 8.666/93 e
suas posteriores alterações e Lei Complementar no. 12312006, com suas posteriores
alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes:

\/ DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste Município,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir
relacionado:

Empresa CNPJ no. , com sede à Rua
CEP telefone. tj _, fax: (_)

representada por S(a). _,
domiciliado(a) em , RG n

(nacionalidade e estado civil), residente e
SSP/-, CPF N

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o
registro de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades dos programas de
saúde bucal no Município de São Felix de Minas, nas condições estabelecidas no ato
convocatório e especificados no Quadro, Anexo ! desta Ata.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t00O1-71
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í.í. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 1 2 (doze) meses, co
a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

1.2. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$
correspondente aos itens descritos no Anexo I desta Ata

cLÁusuLA SEGUNDA OBRIGAÇÃO DE FORNECTMENTO A obrigação de
fornecimento dos produtos previstos no respectivo edital de licitação e proposta comercial,
que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal de
Saúde.

cLÁusuLA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12
(doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro
de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado
fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na
quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSClnnO - Na hipótese de acréscimo significativo das
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊruCln - O Município não estará obrigado a adquirir do
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objeto do presente
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da
forma de fornecimento.

cLÁusuLA sExTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A Prefeitura Municipal de São Fétix
de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores

\-. aquisição dos produtos objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer
contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do Compromissário
Fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o
período de validade da Ata de Registro de Preços o Município convocará o Compromissário
Fornecedor para que, no pruzo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os instrumentos por ela
pretendidos.

GLÁUSULA oITAVA - oRDEM DE FoRNECIMENTo - As ordens de fornecimento ou
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para
todos os fins de direito, contratos acessóríos ao presente compromisso.

CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAÇÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP 35.275-000 - CNpJ: 01.613.121tO001-71
www.saofelix. m g. gov. br
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9.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade fina
certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;

9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - GONVOGAçÃO - Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de fornecimento
quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, respeitado o
disposto na Cláusula Quarta.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - NÃo coMPAREctMENTo - o não comparecimento
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na Cláusula Sétima para
o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na
legislação em vigor e na presente ata.

cLÁusuLA DÉctMA sEcuNDA - pREÇo E DAS coNDrçÕES DE eAGAMENTo - os
valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os
registrados na Ata de Registro de Preços.

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, em até 30
(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de

\- compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.

cLÁusuLA DÉctMA TERcETRA - ATUALTZAÇÃo FTNANcEIRA, Do coNTRoLE E DA
REVISÃO DE PREçOS - Os preços não serão objeto de atualizaçâo financeira por via da
aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer
natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação federal ou
com provado deseq u ilíbrio fi nancei ro do mercado petrol ífero.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - FoRNEctMENTo - o fornecimento do objeto do
presente compromisso de fornecimento deverá ser realizado pelo Compromissário
Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a
dia, horário e demais condiçÕes.

14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da retirada
da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo.
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clÁuSuLA DECIMA QUINTA - TNSPEÇÕes e TESTES - O custo com as inspeçÕes,
testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

GLÁUSULA DECTMA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES - Estando os produtos em desacordo
com as especificações e condiçÕes detalhadas no Edital, na Ata de Registro de Preços e
na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se encontrarem
armazenadas, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder,
sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente
instrumento, sem prejuízo das sançÕes cabíveis.

CLÁUSULA DÉclMA SÉTIMA - SUBcoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a qualquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉctMA otrAVA - sANçoEs ADMtNtsTRATtvAS - o atraso na entrega,
sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do contrato por
dia de atraso.

GLÁUSULA DÉclMA NONA - REINCIDÊructn - Ocorrendo o atraso no fornecimento por
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% do
valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA lNExEcUÇÃO - A inexecução total ou parcial do presente
compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sançÕes contra
Compromissário Fornecedor:

20.1. advertência;

20.2. multa;

20.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer
parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor
da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. o atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora de
0,5o/o do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de
10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o
presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNpJ: 01.613.121t0001-7,1
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21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉS|MA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
nas hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste

r COtTtOrOmiSSO.v

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNEGIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no
parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1993.

cLÁusuLA vtGÉstMA QUARTA VINCULAÇÃO AO EDITAL Para efeitos
obrigacionais, o Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de Preços
No:2012021, a proposta no processo adjudicada, bem como a Ata de Registro de Preços,
integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições ser
considerados como partes integrantes do presente instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

\- E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de
fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura ttíunicipal de São Felix de Minas - MG, _ de de 2021

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito do Município de São Félix de Minas
Orgão Gerenciador

COMPROMISSÁRIO

TESTEMUNHAS:

trxct ltslvô pÀFtÀ MICROEM Dptrc^q tr trutpPF§Âs ntr DtrÍ'II I ENO PôEITtr

Nome

CPF:
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório No :21 I 2021
Pregão Presencial Para Registro de Preços No:2012021
Termo de Contrato Administrativo No: 12021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNIC|PIO OE SÃO TÉIIX DE MINAS.MG E,
DE OUTRO LADO, A EMPRESA
PARA FINS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ODONTOLOGTCOS NOS TERMOS DO EDITAL DO
PREGÃO NO:2012021.

O MUNICíPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS - MG, Estado de Minas Gerais, CNPJ
01.613.12110001-71, Rua Frei lnocêncio no236, Centro, São Félix de Minas/MG, neste ato
representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado,
portador do CPF n" 075.894.876-00, residente à Rua Orquídea, 17 - Planalto, neste
município, doravante denominado simplesmente GONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa inscrita no CNPJ/MF sob o no

localizada na(o) , neste
ato representada pelo seu Sr portador da
Carteira de ldentidade no expedida pela SSP/_, CPF no

doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante
no Processo LicitatorioNo:2112021, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços
No:2012021, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na
Lei no 10.52012002, na Lei 8.666/1993, no Decreto Municipal que regulamenta o Pregão
Presencial no âmbito municipal, nas demais legislações pertinentes, em suas alterações

\. posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as partes se
sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento
de Materiais odontológicos para manutenção das atividades dos programas de saúde bucal
no Município de São Félix de Minas, conforme tabela, constante no Anexo I deste Contrato.

1.1- Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de
Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços No:2012021, incluindo seus Anexos
e a Proposta da CONTRATADA, datada de _l_12021, e demais elementos constantes
do Processo Administrativo de Licitação No:2112021.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO - Por não se tratar da contratação de
execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no inciso Vlll
do art. 60 da Lei no 8.666/93.
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EXGLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

CLAUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA - O contrato vigerá da data da sua assinatura e
encerrando em de de

CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA - O presente contrato so terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Órgão Oficial.

4.1 - lncumbirá à Prefeitura de São Felix de Minas providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial. O mesmo procedimento será adotado
para eventual termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$(.)
CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO - A cláusula de repactuação não se aplica ao
fornecimento objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO - Os materiais odontologicos deverão ser
entregues conforme solicitação da Secretaria [t/unicipal de Saúde, em até 48h00 (quarenta
e oito) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento de Empenho/Material,
independente da quantidade a ser fornecida.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento dos materiais odontológicos para
manutenção das atividades dos programas de saúde bucal no Município de São Félix de
Minas será efetuado nos termos do Edital do Pregáo No:2012021, em ate 30 (trinta) dias
apÓs a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de compras da
Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente contrato, a
CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

CLÁUSULA DÉclMA - cRÉDlTo oRÇAMENTÁRto -As despesas inerentes à execução
do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

DOTAÇAO NOMENCLATURA FONTE

cLÁusuLA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇOeS DA CONTRATADA - As obrigações da
CONTRATADA são aquelas previstas no Editaldo Pregão No:2012021 e seus Anexos, bem
como as dispostas abaixo:

11.1 ' arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: O'1.613.121t000j-71

www. saofelix. mg.gov. br

M

/



§Âü rÊLrx
BE früINA§

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.2 - arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados d urante o fornecimento;

11.3 - manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

1',.4 - entregar os materiais odontológicos para manutenção das atividades dos programas
de saúde bucal no Município de São Felix de Minas, objeto do presente contrato nas
especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
No:2012021;

11.5 - apresentar os documentos fiscais dos itens comprados em conformidade com a
legislação vigente;

. 1í.6 - manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no Edital;

11.7 - corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaçÕes no prazo estabelecido
pelo fiscal do contrato;

11.8 - reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais
odontologicos para manutenção das atividades dos programas de saúde bucal no Município
de São Felix de Minas fornecidos;

11.9 - estar em situação regular junto à contratante;

11.10 - comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste
contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;

\,
11.11- atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
Contrato;

11.12 - nomear, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto
responsável pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão de garantir a
adequada execução do contrato;

'11.13 'fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um número de
telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a comunicação
rápida no que se refere à execução do presente contrato;

11.14 - responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais odontológicos, objeto deste
Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdàs e prejúízos que,
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.15 - executar todos os serviços com mão de obra qualificada, devendo a CONTRAT
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente às demandas descritas no
Termo de Referência.

cLÁusuLA DÉclMA sEcuNDA - OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE - As obrigações
da CONTRATANTE são aquelas previstas no Editaldo Pregão Presencial para Registro de
Preços No:2012021 e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

12.1 - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.2 - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusulatreze
deste contrato;

12.3 - aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4 - prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

GLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - F|SCALIZAÇÃO DO CONTRATO - A execução do
Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da

especialmente designado pelo (responsável pelo órgão contratante)

13.í - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13.2 -A fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de acordo com
as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

\- 13.2.1- Estando os materiais em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser
atestados pela fiscalizaçáo do contrato e enviados ao setor responsável pelos pagamentos
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento;

13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo Circunstanciado de Recusa
dos materiais, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das providências que
se fizerem necessárias.

í3.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o material entregue, se em
desacordo com os termos do Edital do Pregão No:2012021.
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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

çLÁUSULA DÉC|MA qUARTA - PENALIDADES - o descumprimento total ou

obrigações assumidas no presente contrato ensejará a aplicação das penalidades previstas

no art.87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉC|MA QUTNTA - RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser rescindido
pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, observado o

estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo:
í5.1 - cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços;

15.4 - o atraso injustificado do início do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicação à Administração;

15.5 - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à
Administração;

15.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão,
cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a execução do Contrato
ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitações, com exceção dos serviços mencionados no Termo de Referência;

15.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

í5.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do Parágrafo
\7 Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;

15.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

í5.10 - a dissolução da sociedade;

15.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execução do Termo de Contrato;

15.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de
Contrato;

í5.3 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
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15,2 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçÕes ou prazos;

í5.3 - o cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando a

Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;



IC

§E# Wffifu§ffi
m§ rcnnde§
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caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegu o

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;

15.4 - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
15.í5 - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.

í5.í6 - no caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos
79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉGIMA SEXTA - ALTERAÇOES - Este Contrato poderá ser alterado na
forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha
a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes
deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação
e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n.o 8.666/93, aplicando a esses
dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposiçôes do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao presente
compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG, com renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, que, lido e achado conforme,
é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo uma'\- 
via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, com registro de seu extrato.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG,.......de de 2021

MARGOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito

TESTEMUNHAS:

Nome

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

Nome

CPF
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