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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 062/2021
PREGÃO PRESENCIAL No 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUITURA DE MATERIAIS

HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO

BURlTl/MS.

DATA DA ABERTURA: 29 DE ABRIL DE 2021, ÀS 08:00 HORAS

PREÃMBULO

DA REGÊNCIA
DO OBJETO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

DA PROPOSTA ` _
DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO

DA AMOSTRA Dos PRODUTOS
Io. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO

II. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12. DA CONTRATAÇÃO
13. DO PAGAMENTO
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Is. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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ANEXOS:

0 Anexo I - Termo de Referência - Especificações;

0 Anexo Il - Formulário Padronizado de Proposta;

0 Anexo Ill - Declaração de Habilitação;

0 Anexo IV - Declaração de Fatos Supervenientes lmpeditivos;

0 Anexo V - Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;

ø Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

ø Anexo VII - Minuta do Contrato;

o Anexo Vlll - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno

Pone;
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2021

PREGÃO PRESENCIAL No 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, por meia da Pregoeira Rosely Lacerda Miyaai,
designada pela portaria n° 016/2021 de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Dois
Irmãos do Buriti/MS no dia 06 de janeiro de 2021, edição 0450/2021, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. tipo menor preço por item`
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A sessão de processamento do Pregão acontecerá na sala de reuniões do Município de Dois Irmãos do
Buriti/MS. Situada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, no dia 29 de abril de 2021. às 08 horas, na cidade
de Dois irmãos do Buriti/MS.

I. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alterações

1.2. Lei Federal n° 10.520/02;

1.3. Lei Federal n° 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor;

1.4. Lei Complementar n° 123/06;

1.5. Lei Complementar n° 147/2014

1.6. Decreto Municipal n° 183/2009;

1.7. Decreto Municipal n° 184/2009;

1.8. Resoluções do TCE/MS;

1.9. Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto do presente Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, para Registro de
Preços na aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as Unidades de Saúde do Município de
Dois Irmãos do Buriti-MS. Em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Anexo 1 -
Termo de Referência - parte integrante do presente edital.

2.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços. na forma do Anexo
V1. nas condições previstas neste edital.

2.3. A quantidade constante do Anexo 1 é para efeito de registro por unidade de preço.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão concorrer neste Pregão, as empresas que:

3.1.1. Detenham atividade pertinente e compativel com O'objeto deste Pregão;

3.1.2. Atendam aos requisitos e exigências constantes deste Edital e Seus anexos;

3.2. Não poderão concorrer neste Pregão:

3.2.1. Consórcio de empresas. qualquer` que seja sua forma dc constituição;

3.2.2.4 Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Dois
Irmãos do Buriti-MS.

\
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3.2.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública

Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.2.4. Direta ou indiretamente. empresa ou firma mercantil individual constituida por servidor ou

dirigente de órgão da entidade contratante ou responsável pela licitação. nos termos do art. 9°,
Inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.l. O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

4.l.l. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao local.

deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, do documento de eleição de seus administradores. devidamente registrados na Junta

Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do

subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do original. no momento do
credenciamento.

4.1.2. Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de

procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e lances

de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado

do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do

mandante para a outorga.

4.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

4.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação conforme

Anexo III. e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002.l dando ciência de

que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante

preencher a declaração no momento da abertura da sessão.

4.4. A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e

ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

4.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou

cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar das fases de lances

verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso. enfim. para representar a

licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este

Pregão, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de

ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n°

l23/06 e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitação, deverão
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e declararem tal

condição na forma do Anexo VIII deste edital;

4.6. l. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis. caracterizará renúncia

expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei Complementar n° 123/06

aplicáveis ao presente certame;

4.7. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a

licitante. mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.8. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo

estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do inicio dos trabalhos.

devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.l. Até o dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à Equip de

Apoio. juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo Il), a proposta escrita
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documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se Os mesmos não forem timbrados. Os
seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURlTl-MS
PREGÃO PRESENCIAL No 17/2021

ENVELOPE 01
PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-Ms
PREGÃO PRESENCIAL N0 17/2021

ENVELOPEoz
> ¬ DOCUMENTAÇÃO

` RAZÃO sOCIAL E CNPJ

6. DA PROPOSTA

6.l. As propostas comerciais deverão ser preenchidas, em uma via, com suas páginas numeradas e
rubricadas. e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões,
rasuras, ressalvas, entrelinhas Ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais

falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuizo à Administração ou não impedirem a
exata compreensão de seu conteúdo, observado O modelo constante do Anexo l, deste edital e, deverão

conter:
6. l . l. A proposta deverá ser entregue impressa em papel timbrado da empresa devendo conter (Razão Social.
número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante) e em arquivo disponibilizado
pela Comissão de Licitação do Município de Dois Irmãos do Buriti MS, para preenchimento das propostas.
em mídia eletrônica (pen drive);

6.l .2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos
envelopes;

-~\_ 6.1.3. Nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela garantia, caso seja prestada
por terceiros. que, quando, exigido no Anexo l, deverá ser Obrigatoriamente, ser prestada no local indicado.

6.1.4. Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos Os tributos, encargos sociais,
frete até O destino e quaisquer Outros ônus que porventura possam recair sobre O fornecimento do Objeto da
presente licitação;

6.2. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que
Ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.3. Marca do produto, preço unitário (com no máximo duas casas pós virgulam) e total, por item, em moeda
corrente nacional, em algarismos, apurado à data de sua apresentação, bem como ao final O preço total.

6.4. A proposta deverá estar acompanhada ainda da seguinte documentação, sob pena de
DESCLASSIFICAÇAO:

6.4.1. Declaração, que a Licitante se compromete a entregar Os produtos com no máximo l/3 de
comprometimento de sua validade, quando houver, contados da data de sua fabricação.

6.4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam Omissas Ou apresentem irregularidades Ou defeitos capazes de dific ltar O
julgamento, Ou que não estejam disponibilizadas em arquivo eletrônico.
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6.5. Preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7. l. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento dos
envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação.

7.2. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta de Preços Escritas ordenando-
as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros,
tomando como corretos e adotando como critério de aceitabilidade o “menor preço por item".

7.3. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente. a conformidade das
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa
competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.

7.4. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionará as propostas para fase de
lances, observando os seguintes critérios:

a) C lassificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas com
preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço ofertado,
disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de
lances verbais.

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alinea anterior, serão selecionadas
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), incluindo a primeira
classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados.

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar-se á o
sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances.

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

7.5. A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação de lances verbais, de
fomia sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço,

f'\ seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, para agilizar a
sessão.

7.7. Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais consultas
telefônicas, os quais disporão ate' o máximo de 03 (três) minutos, por consulta.

7.8. Em observância à Lei Complementar Federal n°123/2006, na presente licitação será assegurada, como critério
de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8. I. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.9.l. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.9.2. Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.l deste Edital, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital. na ordem
classificatória, para o exercicio do mesmo direito (inciso ll do art. 45 da Lei Complementar Fed ral
n°123/2006).
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7.9.3. Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§l° do art. 45 da Lei
Complementar Federal n° 123/2006).

7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do art. 45 da Lei Complementar

Federal n0123/2006).

7.10. A desistência em apresentar lance verbal., quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão

da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para

efeito de ordenação das propostas.
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7.11.Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às

penalidades previstas neste Edital.

7.12. Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa

competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

¬× 7.13. Após o encerramento da fase competitiva de laces e negociação de cada item será aberto o

envelope de habilitação do licitante vencedor.

s. DA HABILITAÇÃO E sEU JULGAMENTO

8.1. Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante detentora da melhor

oferta deverá comprovar. mediante apresentação no ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir

relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a

permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes:

8.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; gt

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva
consolidação, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações. acompanhado de documento de eleição
de seus administradores; ou ainda

c) Inscrição do ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercicio.

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

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

Obs: os documentos elencados no subitem acima poderão ser dispensados caso tenham sido
apresentados na fase de credenciamento.

8.1.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede

da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Certidão Negativa Conjunta abrangendo as Contribuições Sociais - INSS, bem como Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), conforme Portaria MF n°358 de 05.09.2014, alterada
pela Portaria MF n°443 de 17.10.2014;
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais,
compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo Órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais,
compreendendo todos os tributos de competência do Municipio), emitida pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço /
FGTS:

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ('CNDT), na forma da Lei Federal n° 12.440 de 07.07.20] l.

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) de titularidade da empresa, participante efetiva da

licitação, pertinente com o objeto licitado.

b) Licença/Alvará Sanitário Estadual ou Municipal da licitante, observada sua sede.

8.1 .4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica;

8.1.5. DEMAIS DOCUMENTOS;
a) Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos da habilitação,

conforme Anexo IV deste Edital.

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de l8
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de ló (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXlIl do artigo 7°
da Constituição Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por Órgão público, deverão estar no
prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste expressamente seu prazo de validade,
considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo;

b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia,
autenticado por cartório competente ou pela Pregoeira, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.4.1. Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pela Pregoeira ou pela Equipe de Apoio a partir do
original das 07h00min às 12h00min horas do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos
envelopes Proposta e Documentação;

8.4.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

8.4.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida ejulgar necessário.

8.5. Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa de
pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente
alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal n°l23/2006 de 14.12.2006). h
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8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma

restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis.I com

termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração Pública, através da Pregoeira, para a regularização da documentação. pagamento ou

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa (§ 1° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l 23/2006).

8.5.2. A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à

contratação. sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. para a assinatura do

contrato, ou revogar a licitação (§2° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l..3/2006).

8.6. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes,
mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não

atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias

\ úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

8.7.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

8.7.2. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

9. DA AMOSTRA DO PRODUTO

9.1.1. Para efeito de verificação da necessária compatibilidade entre as especificações exigidas e o material

hospitalar ofertado bem como da qualidade, a licitante cuja proposta seja vencedora. deverá
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação caso não o faça, apresentar (1) uma amostra original do

material ofertado, devidamente separado de acordo os itens.

9.1.2. Caso a licitante deixe de apresentar a amostra de algum dos itens do qual foi vencedora, a mesma será
desclassificada.

9.1.3. As amostras deverão ser apresentadas após o julgamento das propostas e análise dos documentos de
habilitação, em data e horário, a ser designado pelo Pregoeiro.

9.1.4. Local da entrega das amostras referente à material de consumo médico hospitalar: Prédio da Prefeitura
Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS, Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, nesta cidade.

9.1.5. Será nomeada uma Comissão Especial pelo Executivo Municipal, composta por 03 (três) servidores.
com o intuito de proceder à análise das amostras apresentadas pelas licitantes.

9.1.6. A Comissão procederá à análise da amostra em conformidade com as especificações constantes do
Anexo l deste Edital.

9.1.7. O teste a ser realizado aferirá as especificações técnicas e a qualidade do item cotado, observados os
critérios estabelecidos no Anexo I deste Edital.

9.1.8. Havendo desclassificação licitantes remanescente serão convocados para apresentação da amostra,
respeitada a ordem de classificação.

10. Do RECURSO E DA mUGNAÇÃO

10.1. Qualquer interessado poderá, ate' 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão de
processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital. sob pena de
decadência de fazê-lo administrativamente.

10.1.l. A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da
administração ou enviada por email no endereço eletrônico 1icitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br.
contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante . bem como de
documentos onde seja possivel a verificação da capacidade de representação do signatário. sob a
de não conhecimento.
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10.2. A petição deverá ser dirigida à Pregoeira que deverá decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou
conforme a complexidade poderá submetê-la à Procuradoria Jurídica para análise e parecer;

10.2.1. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa
pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para realização
do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem.

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

10.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes

da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para realização do certame. com a devida
publicidade, inclusive das alterações, se houverem.

10.4. A manifestação da intenção de interpor recurso pleiteada pela licitante deverá ser feita à Pregoeira
imediatamente após a declaração do(s) vencedor(es).

\ 10.5. A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente que será liminarmente
avaliada pela Pregoeira., a qual decidirá pela sua aceitação ou não.

10.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, implicará na

decadência desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto à(s) 1icitante(s`) vencedora(s).

10.7. Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais
escritas, dirigidas à Pregoeira, que deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do Município contendo os

documentos necessários para a perfeita identificação da recorrente, e estará disponível às demais licitantes
classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias úteis, contados do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregão.

10.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de
realização deste Pregão.

10.9. Uma vez tempestivo. o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e encaminhará à
Procuradoria Juridica para análise e parecer, sendo a decisão proferida pela autoridade competente responsável
pela homologação da licitação.

10.10. O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a invalidação
,_\ daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

10.1 l. Dec ididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente poderá
adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em consequência homologar o procedimento licitatório.

ii. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 1.1. Homologada a licitação ao preço do primeiro colocado poderão ainda ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para
o item.

1 1.1.1. A confirmação de adesãLo ao pg'gieiro menor preco será consignada en_i ataga sessão da licitação

1 1.2. A Pregoeira convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando
o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

1 1.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso,
for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

1 1.3. Colhidas as assinaturas, o Setor de Licitações e Compras providenciará a imediata publicação da Ata
no Diário Oficial do Município.

11.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de
Preços, após a respectiva assinatura da Ata. jk
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I 1.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de
Registro de Preços, sem prejuizo das cominações a ele previstas neste edital. o Pregoeiro convocará as
demais licitantes. na ordem de classificação.

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

l 1.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua publicação.

12. DA coNTRATAÇÃo

1 l.l. As obrigações decorrentes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Dois Irmãos do
Buriti. observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°.
8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

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

1 1.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação.

11.3. Os quantitativos do objeto serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato, observarão
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

l 1.4. A contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto
da presente licitação.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar o
número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado, a critério da Administração
no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a apresentação de notas fiscais
acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN DT.

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

13.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Orçamento e Finanças,
a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceita-la.

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

13.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

13.6. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

13.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora
do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
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13.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte
da contratante.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão por conta da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Dois Irmãos do Buriti, na qualidade de Usuária da Ata. cujos Programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho. contrato ou documento
equivalente. observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62. da Lei Federal
n°8.666/93 e alterações.

Is. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. É facultado à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação.

-^\_ 15.2. Fica assegurado ao Prefeito, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo. no
todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no art. 49 da Lei n° 8.666/93.

15.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos
documentos, independentemente do resultado do processo licitatório.

15.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário.

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

15.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante,

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de sua proposta, durante a
realização da sessão pública da licitação.

'\ 15.7. Caso algum documento, como qualquer ato declaratório. esteja sem assinatura, estando presente na
sessão representante devidamente credenciado, poderá ser assinado durante o certame suprindo assim a
irregularidade.

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

15.9. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação.

15.10. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira com base na legislação vigente.

15.1 1. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a disposição dos
licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da licitação, após este período serão
destruídos.

15.12. As decisões da pregoeira serão consideradas definitivas Somente após homologação do procedimento
pelo Prefeito.

15.13. informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos pelos
interessados junto ao Departamento de Compras e Licitações, com a servidora Rosely Lacerda Miya Í

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



Processo n° 62'i

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI Mfiñil Ruim. É?

vâfitilff ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.¿'..Í'*:"L:'*‹ . V i _ . w. .-
'awafi'iw z»

localizada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n.° 01. Centro, Dois Irmãos Do Buriti/MS, ou pelo email:

licitação@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br , até o segundo dia que anteceder a data de recebimento do
envelopes I e Il no horário de 7h00min às 12h00min.

15.14. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmãos do Buriti. Estado de Mato Grosso do Sul. renunciando de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não
possam ser dirimida administrativamente.

- - o Buriti-MS, 08 de abril de 2021.

Secretár' *f uniipal de Administração
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~ PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

l. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços visando aquisição futura de materiais
hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS. de acordo
com as especificações e quantidades descritas neste Termo de Referência.

2. viGÊNciA
2.1. O prazo de vigência deste objeto será de 12 (doze) meses. a contar da publicação do extrato da Ata
de Registro de Preços.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Aquisição dos materiais hospitalares licitados tem por justificativa a necessidade de
atendimento à população do Município no que se refere à área da saúde, visando abastecer os
estoques municipais, e dar condições de trabalho aos operadores da saúde, para dar continuidade
aos serviços públicos essenciais, especialmente em relação à Secretaria Municipal de Saúde, pois
envolve diretamente a saúde da população deste município, questão tão defesa pela Constituição
Federal, especificamente em seu art. 196.

4. cLAssiFIcAÇÃo Dos MATERIAIS coMUNs
4.1. Os materiais hospitalares objeto desta licitação enquadram-se na categoria de bens e serviços
comuns, de que trata a Lei n° 10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características
gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. A contratação objetiva.I por tim, respeitada
a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. que
garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos
gastos governamentais.

5. cRITERio DE JULGAMENTO
5.1. Adota-se como referência para a presente aquisição o orçamento médico dos preços cotados
por cinco fornecedores, cujo critério dejulgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

ó. vALoREs REFERÊNCIA:
6.1. Utiliza-se como parâmetro inicial:

Item Especificação Unidade Qtde urãšmo Valor total

1 °°
2 28h13: l'šš82';Ccšccglylgg” cx 400 Rs 20.43 Rs s. 172.00

3 Rgb'tg: 228 š 8:55 Ccšggâalëgo cx 100 Rs 20,43 Rs 2.043.00

4 âssâââszaâerir C× 10° FW
i

i
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AGULHA 30 .X 0.8 CX COM 100
AGULHA 30 X 0.8 CX COM 100

CX RS 20,43 R$ 1.021.50

6 AGULHA 40 X 1.2 CX (IOM 100
AGULHA 40 X 1.2 CX COM 100

R$ 22.68 R$ 9.072.00

AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL
PONTA QUINCKE 25
AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL PONTA
QUINCKE 25

CX 'JI R$ 389.77 RS 1.948.85

AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL
PONTA QUINCKE 26
AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL PONTA
QUINCKE 26

R5 391.11 R$ 1.955. 5UI

AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL
PONTA QUINCKE 27
AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAVEL PONTA
QUINCKE 27

CX R$ 602.44 RS 3.012.20

ALCOOL EM GEL 70° I LT
ALCOOL EM GEL 70° l LT

FRASCO RS 39.44 R$ 31.552.00

'O I l ALGODÃO AGIILHADO N° 0
ALGODÃO ÃGULHADO N° o CX R$ 70.22 RS 702.20

12 ALGODÃO AGLLHADO N° 1.0
ALGODÃO AGULHÃDO N° 1.o

RS 70.22 R$ 702.20

13 A LGODÃO AGULHADO N° 2.0
ALGODÃO AGULHADO N° 2.o CX RS 70.22 R$ 702.20

ALGODÃO HIDHÓPILO (ROLO (3/ 500 G)
ALGODÃO HIDROFILO, indicado p/ higiene e
assepsia da pele. confeccionado em fibras 100%
algodão alvejado. macio. inodoro e absorvente. na cor
branco. isento de grumos. impurezas e substâncias
gordurosas. disposto em camadas (_ manta) continuas em
forma de rolo. provido de papel apropriado em toda sua
extensãø. recmbalado em caixa c/ peso liquido
aproximado de 500g. contendo externamente os dados
de identificação do produto e procedência

ROLO R5 22.66 R$ 4,532.00

ALGODÃO ORTOPEDIGO Io cM
ALGODÃO oRTOPEDICO Io CM

R$15.01 R$15 750.50

ALGODÃO ORTOPEDICO 12 GM
ALGODÃO oRToPEDIco I2 cM PCT RS 19.28 RS 964.00

ALGODÃO ORTOPEDICO Is GM
ALGODÃO oRTOPEDIcO Is cM PCT RS 21.04 RS 1.052.00

ALGODÃO oRTOPÉDIcO 20 GM
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM

R$ 25.67 R$ 1.283.50

ALGODÃO sEM AGULHA N° 0
ALGODÃO SEM AGULHA N° 0

R5 65.22 RS 652.20

ALGODÃO sEM AGULHA Nf* 1.0
ALGODÃO sEM AGULHA N° Lo CX RS 65.22 R$ 652.20

IJ _

ALGODÃO sEM AGULHA N° 2.0
ALGODÃO sEM AGULHA N° 2.o CX RS 65.22 R$ 652.20

IJ IA)

AMBI'I DE OxIGÊNIO .ADULTO KIT
('OMPI ,ETO _
AMBU DE OXIGENIO ADULTO KIT GOMPLETO

UN 'JI R$ 384.26 R5 1.921,30

IJ M

AMBI'I DE oxIGENIO ¡NFANTIL KIT
GOMPLETO _
AMEU DE OxIGENIO INFANTIL KIT coMPLETo

'JI RS 385.26 R5 1 .926.30

AMBÚ DE OxIGÊNIO NEONATAL KIT
GOMPLETO _
ÃMBU DE OxIGENIO NEONATAL KIT
COMPLETO

R$ 382.26 R$ 764,52

25 .APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
APARELHO DE EARBEAR DESCARTAVEL UN 750 R$ 7.22 AIA-A /
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¬ ATADURA DE (IREPOM ZSCM POR 1.80 13 FIOS

¡Inm'eiwra :kt

PWWM
ESTADO DE MATO GROSSO DO sui.

Processo 11° 62
Fls:
Rub.:

APARELHO DE PRESSÃO cOIvIPLETOI
ESPIGMO. + ESTETO) PRETO c/ vELcRO
APARELHO DE PRESSÃO cOMPLETOI EsFIoMO.
+ EsTE'I'OI PRETO c/ vELCRO

UN 100 RS Is
) N 'J
i Ut 'J
i

26

ATADURA DE CREPOM 06CM POR 1.80 13 FIOS
ATADURA DE CREPOM 06cm POR 1.80 13 PIOs PCT 500 R3 “93 R$ 5.965.00

ATADURA DE CREPOM 08CM POR 1.80 13 FIOS
AI'ADURA DE cREPOM 08cm POR 1.80 13 FIOs PCI 50° R3 '431 RS 7.155.00

ATADURA DE CREPOM 10(`M POR 1.80 13 FIOS
ATADIIRA DE CREPOM 10cm POR 1.80 13 FIOS PU 50° R$ '6113 R$ 8.315.00

ATADURA DE CREPOM 12CM POR 1.80 13 FIOS
ATADURA DE cREPOM Is POR 1,80 13 FIOS PCT 5°” R5 '93030 R$ 9.650.00

ATADURA DE CREPOM 15CM POR 1.80 13 FIOS ¬ a
A'IADURA DE cREPOIvI IsCM POR 1,80 13 FIos PRT 500 R5 ~3~2031 RS l 1.600.00

ATADURA DE CREPOM 20CM POR 1.80 13 FIOS ' ` 7
ATADURA DE cREPOM 20cIvI POR 1,80 13 FIos PC' 50" RS -9~6932 R$ l4.845.00

33 PCT 500 RS 38.52
ATADURA DE CREPOM 25CM POR 1,80 13 FIOS

R$ 19260.00

ATADURA DE (ÍREPOM 30CM POR 1.80 13 FIOS _ ,_
ATADURA DE cREPoM 30cm POR 1.80 13 FIos PCT 50° R* 4~¬~--¬34 R$ 22.625.00

ATADURA GESSADA - 08 CM X 02 M
ISECAGEM RÁPIDA)
ATADURA GESSADA - 08 CM x 02 M (secagem
rápida). confeccionada em tecido de gaze comum 100%
algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento.
isento de impurezas. fios soltos. manchas. rasgos,
rebarbas e/ou qualquer outro defeito. dotada de gesso e
componentes químicos devidamente dosados p/ tornar
efetiva sua utilização. uniformementes distribuídos em
toda superficie. enrolada de fomta contínua em
dispositivo rigido que garante sua estrutura durante o CX 10 R$ 62m
uso. textura suave. cremosa e lIvre de arenostdade ao
tato` após molhagem` facil moldagem. resistente à
compressão e à flexão. Ótima secagem. sem
desprendimento de gesso e adquirindo consistência
rígida apos aplicação. embalada individualmente
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a
integridade do produto até seu uso, constando
externamente os dados de identificação do produto e
procedência de fabricação. O produto deverá apresentar
registro no Ministério da Saúde ou Certificado de
Isenção.

R$ 620.10

ATADURA GESSADA - 10 CM X 03 M
(sEcAOEM RÁPIDA)
ATADURA GESSADA - 10 CM x 03 M (secagem
rápida). confeccionada em tecido de gaze comum 100%
algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento.
isento de impurezas. rs soltos. manchas, rasgos.
rcbarbas e/ou qualquer outro defeito. dotada de gesso e
componentes químicos devidamente dosados p/ tomar
efetiva sua utilização. uniformementes distribuidos em
toda superficie. enrolada de forma continua em
dispositivo rigido que garante sua estrutura durante O
uso. textura suave. cremosa e livre de arenosidade ao
tato. após molhagem, fácil moldagem. resistente à
compressão e à flexão, Ótima secagem, sem
desprendimento de gesso e adquirindo consistência
rígida apos aplicação. embalada individualmente
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a
integridade do produto ate' seu uso. constando
extemamente os dados de identificação do produto e
procedência de fabricação. 0 produto deverá apresentar
registro no Ministério da Saúde ou Certificado de
Isenção.

36 CX 10 RS 83.12 RS 831.20
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PREFEITURA DE DoIs IRMAos Do DunI'rI Mara 255,.
f ~ U

vaza Es'rADo DE MAro GRosso Do sui.

ATADURA GESSADA - 12 CM X 03 M
(sscxcam RÁPIDA)
ATADURA GESSADA - l2 CM x 03 M (secagem
rápida). confeccionada em tecido de gaze comum IO %
algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desliamento.
isento de impurezas, fios soltos. manchas, rasgos.
rebarbas e/ou qualquer outro defeito, dotada de gesso e
componentes químicos devidamente dosados p/ tornar
efetiva sua utilização. uniformementes distribuidos em
toda superficie. enrolada de forma contínua em
dispositivo rigido que garante sua estrutura durante o CX I 0 Rs; 98 *7 RS 98; 70
uso. textura suave. cremosa e livre de arenosidade ao ` `

tato. apos molhagem. facil moldagem` resistente a
compressão e à tlexão. Ótima secagem, sem
desprendimento de gesso e adqttirindo consistência
rígida após aplicação. embalada individualmente
confomte a praxe do fabricante de forma a garantir a
integridade do produto até seu uso, constando
externamente os dados de identificação do produto e
procedência de fabricação. O produto devera apresentar
registro no Ministerio da Saúde ou Certificado de

a Isenção.
ATADURA GESSADA - 15 CM X 03 M
(semaEM RÁPIDA)
ATADU RA GESSADA - IS CM x 03 M (secagem
rapida). confeccionada em tecido de gaze comum l00%
algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desftamento.
isento de impurezas. fios soltos, manchas. rasgos.
rebarbas e/ou qualquer outro defeito. dotada de gesso e
componentes químicos devidamente dosados p/ tomar
efetiva sua utilização. unifonnementes distribuídos em
toda superficie. enrolada de forma contínua em
dispositivo rígido que garante sua estrutura durante o CX m RS I .8 67 RS ¡ '86 70
uso. textura suave. cremosa e livre de arenosidade ao ° ` `
tato. após molhagem. fácil moldagem. resistente a
compressão e a Ilexão, Ótima secagem, sem
desprendimento de gesso e adqüirindo consistência
rígida apos aplicação. embalada individualmente
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a
integridade do produto ate' seu uso. constando
externamente os dados de identificação do produto e
procedência de fabricação. O produto deverá apresentar
registro no Ministerio da Saúde ou Certificado de
Isenção.
.ATADURA GESSADA - 20 CM X 04 M

..-\ (saczsoEM RÁPIDA)
' ATADU RA GESSADA - 20 CM x 04 M (secagem

rapida). confeccionada em tecido de gaze comum 100%
algodão c/ acabamento lateral p/ evitar desfiamento.
isento de impurezas. I'Ios soltos. manchas. rasgos,
rebarbas e/ou qualquer outro defeito. dotada de gesso e
componentes químicos devidamente dosados p/ tornar
efetiva sua utilização, uniformementes distribuidos em
toda superficie. enrolada de forma contínua em
dispositivo rigido que garante sua estrutura durante o CX w RS ¡73 44 RS l 734 40
uso. textura suave. cremosa e livre de arenosidade ao ` ' `

tato. após molhagem, facil moldagem, resistente à
compressão e à flexão. Ótima secagem, sem
desprendimento de gesso e adqüirindo consistência
rígida após aplicação, embalada individualmente
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a
integridade do produto ate' seu uso, constando
externamente os dados de identificação do produto e
procedência de fabricação. O produto devera apresentar
registro no Ministério da Saúde ou Certificado de
Isenção.

CAL SODADA ABSORVEDORES DE C02
CAL SODADA ABSORVEDORES DE C02

CATETER IN'rRAvENoso PERIFÉRICO
RADIoPAco N° Ió -

4' CATETER INTRAVENoso PERIFÉRIco UN 20° R$ UD WO
lRADIOPACO N° ló

37

38

39

UN 4 RS 433.50 R$ 1.734.00
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

(ÍATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
RADIOPACO N° I8 l
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO
RADIOPACO N° 18
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
RADIOPACO N° 20 '
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO
RADIOPACO N° 20
cATETER tNTRAvENoso PERIFÉRICO
RADIOPACO N° 22 '
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO
RADIOPACO N° 22
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
RADIOPACO N° 24
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
RADIOPACO N° 24

(TATETER MOUNT COM COTOVEID
46 cATETt-:R MouNT COM corovELo UN 24 Rs '35'68 R

CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - ADULTO
. (TIPO ÓCULOS)

q CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - ADULTO (tipo
Óculos). conteccionado em PVC atóxico e flcxível.
tamanho único. esterilizado a raio gamma e/ou gás
Óxido de etileno. indicado p/ ministrar oxigênio e/ou ar
comprimido. permitindo aplicações c/ perfeita
adaptação do conector a cavidade nasal do paciente.
embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou
lilme plastico resistente ao manuseio. contendo
externamente os dados de identificação do produto,
procedência n° lote. tipo/data de esterilização e prazo
de validade. O produto deverá ter registro no Ministério
da Saúde.
(rATETER NASAL P/ oxtoÊNlo - IN FANTIL
(TIPO ÓCULOS)
cATETER NASAL P/ oxtGÊNlo -1NFANTIL (tipo
Óculos). confeccionado em PVC atóxico e flexivel,
tamanho único, esterilizado a raio gamma e/ou gas
Óxido de etileno. indicado p/ ministrar oxigênio e/ou ar
comprimido. permitindo aplicações c/ perfeita UN 300 RS _, 99 R3; 897 00
adaptação do conector a cavidade nasal do paciente. ""' `
embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou
tilme plastico resistente ao manuseio, contendo
extemamente os dados de identificação do produto.
procedência. n° lote, tipo/data de esterilização e prazo

f'\ de validade. O produto deverá ter registro no Ministério
I da Saúde.

(TATETER UMBILICAL EM POLIURETANO
LUMEN

49 cATETER uMBiLicAL EM POLIURETANO UN 40 RS 300'02 Rs '2'000'80
LUMEN
(_:ATÉTER tm'RAvENoso PERlFÉRICo
RADIOPACO N°l4 I
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO
RADIOPACO N°l4
CIRCUITO PARA ANESTESIA REES BARAKA
ADULTO KITS( DE SILICONE)
CIRCUITO PARA ANESTESIA REES BARAKA
ADULTO KITS ( DE SILICONE)

CI .A MP liMBlLlCAL ESTERIL
CLAMP UMBILICAL ESTERÍL

CLOREXIDINA DEGERMANTE 02 %
(FRASCO (1/01 LITRO)
CLOREXIDlNA DEGERMANTE 02%. solução
indicada p/ degemtação das mãos de profissionais que
trabalham em áreas críticas, degennação do campo

53 operatório. pacientes seniiveis a compostos iodados. em FRASCO 100 RS 49.53 RS 4.953.00
banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém nascidos.
acondicionada em embalagem original de fábrica c/ OI
litro. contendo extemamente especificação do produto,
informações do fabricante, quimico responsável. F\ O

iindicações. precauções de uso. data de fabricação e

* l
Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fon . 3243-1117

UN l000 R$ 1.76 RS I .760.00

43 UN 1000 RS l.77 RS 1.770.00

44 UN 3000 RS l.78 RS 5.340.00

UN 3000 R$ 1.95 R$ 5.850.00

EP
: PJ lx) 4¡

Jl 'O'
s w IQ

47 UN 500 R$ 2.80 R$ l .400.00

48

UN 200 RS l.78 RS 356.00

SI UN 4 R$ 358.73 R$ 1.434,92

UN 150 RS 1.95 RS 292.50
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EsTADO DE MATO GROSSO DO suI.

prazo de validade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde.

CLORExIDINA sOLUÇÃO AQUOsA 0.2
(FRASCO C/ m LITRO)
CLOREXIDINA sOLUCÃO AQUOSA 0.2 (FRASCO
C/ oI I,ITRO›
COLAR CERVICAL INFANTIL
COLAR CERVICAL 1NFAN`1`1L

FRASCO 50 RS 45.93 RS 2.296.50

UN 10 RS 65.16 RS 651.60

COLETOR DE URINA sIsTEMA FECHADO ., . . _ .)
56 COLETOR DE URINA sIsTEMA FECHADO UN '09° R3 7'84 Ri' “288m

COLETOR DE URINA sIsTEMA ABERTO COM
CORDAO 2000ML
COLETOR DE URINA sIsTEMA ABERTO COM
CORDÃO zoooML

COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LTS
COLETOR P/ PERFU ROCORTANTES - 13 LTS

COMPREssA DE GAzE 75x75 COM 500
'\ GRAMAS Is PIOs

COMPRESSA DE GAZE 75x75 COM soo GRAMAS
13 Fios
COMPRESSA GRANDE DE ALGODÃO 30x30

60 (tM PCT 400 R$ 50.27 R5 20.108,00
COMPRESSA GRANDE DE ALGODÃO 30x30 CM
CON ECÇLÃO 2 vIAs OU MI'ILTIPLA C/ CLAMP
CONECCAO 2 vIAs oU MULTIPLA C/ cLAMP
DETERGENTE ENzIMÁTICO -
DEsINCROsTANTE P/ INsTRUMENTAIs -
GALÃO 5 L l
DETERGENTE ENZIMATICO -
DESINCROSTANTE P/ INSTRUMENTAIS -
GALÀO 5 L

DRENO PENROSE ESTERIL. SEM GAZE N° 3
DRENO PENROSE ESTERIL. SEM GAZE N° 3

57 UN 1000 RS 1.62 RS 1.620,00

UN 400 RS l 1.87 RS 4,748.00

PCT 1500 RS 55.34 RS 83.010.00

61 UN 8000 RS 2.08 RS 16.640,00

GALÃO Io Rs 177.90 Rs I.779.00

63 UN 20 RS 9,55 RS 191.00

DRENO PENROSE ESTERIL. SEM GAZE N” 4 7 7

DRENO PENROsE ESTERIL, sEM GAzE N° 4 UN 2° Rs '0'4' Rs “08'”64

ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAFO
ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAFO

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAI. COM
""\ 66 FILTRO DE AR _

EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL COM
FILTRO DE AR
EQUIPO PARA sORO MACROGOTAS INJETOR
BILATERAL
EQUIPO PARA sORO MACROGOTAS INJETOR
BILATERAL
EQUIPO PARA sORO MICROGOTAS -
INJETOR RILATERAL
EQUIPO PARA sORO MICROGOTAS - INJETOR
DILATERAL
ESCALPE 19
ESCALPE 19

PCT 25 RS 41.07 RS 1.026,75

UN 8000 RS 3.35 RS 26.800.00

67 UN 10000 RS 2,43 RS 24.300.00

68 UN 100 RS 3.23 RS 323,00

69 UN 200 RS 0,92 RS 184.00

ESCALPE 21 7

ESCALPE 23ESCALPE 23 UN 2000 RS 0.92 RS 1.840.00

. ._ ,
72 tÊf/:gšf UN 2000 Rs 0.92 Rs 1340.00

ESCALPE 2773 ESCALPE 27 UN 200 RS 0,92 [\RS 18%

\
i I
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74 ESCOVA CERVICAL PARA PREVENTIVO
ESCOVA CERVICAL PARA PREVENTIVO 2000 R5 1.39 R$ 2.780.00

ESCOVA ESPONJA DE DIGLICONATO DE
CLOREXIDINA 2%
ESCOVA ESPONJA DE DIGLICONATO DE
CLOREXIDINA 2%

UN RS 5.90 R$ 5.310,00

76
ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO .ADULTO
ESF`IGMOMANOMETRO COMPLETO COM
ESTE'I'OSCOPIO E BRACADEIRA DE VELCRO

R$ 208.l 8 R$ 6245.40

77

EsFlGMoMANoMETRO coMPLETo
lxrxxrn.
EsHoMoMANoMETRo coMPLETo COM
ris'rEToscÓPio E BRAÇADEIRA DE vELCRo

RS 6.374.40

78
ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO OBESO
ESFlGMOMANOMETRO COMPLETO COM
ESTETOSCOPIO E BRACADEIRA DE VELCRO

RS 248.31 RS 4966.20

79

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -
lOCMX-IãM
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -
l0CMX4.5M

ROLO 2000 RS l4.7l RS 29420.00

80

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -
5CMX4,5M
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -
5CMX4.5M

ROLO R$ l0.94 R8 5.470.00

8l ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL MED
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MED 1000 R$ 3,27 R$ 3.270.00

82 ESPECULO VAG INAL DESCARTAVEL PEQ
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQ UN 500 R$ 2.97 R$ l.485.00

83 EsPoNJA HEMosTÁTICA ciRURGICA
r-:sPoNJA HEMosTÁTicA CIRURGICA UN R$ 42.95 R$ l.288.50

84

ESPÁTULA DE AYRES (PACOTE C/ I00
UNIDADES)
ESPATU LA DE AYRES. descartável. confeccionada
em madeira resistente. pontas arredondadas. indicada p/
coleta de exames ginecologicos. medindo
aproximadamente l8cm de comprimento.
acondicionada em pacote c/ 100 unidades, constando
externamente especificação do produto e procedencia
de fabricação.

PCT R$ 14.28 R$ 7 l4,00

EsPÉcULo vAGlNAL DESCARTAvEL
EsTeRtL "G"
ESPEcuto vAGINAL DESCARTAVEL EsTERtL
II i¬ N

UN 1000 R$ 3.62 RS 3.620.00

86

FILME P/ RAIO-X - 18 X 24 CM
100 UNIDADES)
FILME P/ RAIO-X (18 x 24cm). filme radiográfico c/
alta definição de imagem, de la qualidade. indicado p/
uso medico-hospitalar. medindo aproximadamente 18 x
24cm. base verde (mg), compativel c/ processamento
manual. embalado em caixa c/ 100 (cem) películas.
constando externamente especificação do produto.
informações do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. O produto deverá ter registro no Ministério
da Saúde.

(CAIXA C/

RS 267.63 R$ 2,676.30

87

FILME P/ RAIO-X - 24 X 30 CM
100 UNIDADES)
FILME P/ RAIO-X (24 x 30cm), lilme radiográfico c/
alta definição de imagem, de l” qualidade, indicado p/
uso medico-hospitalar. medindo aproximadamente 24 x
30cm. base verde (mg). compativel c/ processamento
manual. embalado em caixa c/ 100 (cem) películas,
constando externamente especificação do produto.
informações do fabricante. data de fabricação e prazo
de validade. O produto devera ter registro no Ministerio
da Saúde.

(CAIXA C/

RS 412.28 R$ 4.947.36

88
FILME Pl RAIO-X - 30 X 40 CM
100 UNIDADES)
FILME P/ RAIO-X (30 x 40cm). filme radiográfico c/
alta definição de imagem. de l” qualidade. indicado p/

(cAl c/
CX R$ 647.29
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uso médico-hospitalar, medindo aproximadamente 30 x
40cm, base verde (mg), compativel c/ processamento
manual. embalado em caixa c/ 100 (cem) películas,
constando externamente especificação do produto.
informações do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. O produto deverá ter registro no Ministerio
da Saúde.
FILME P/ RAIO-X - 35 X 35 CM (CAIXA C/
100 UNIDADES)
FILME P/ RAIO-X (35 x 35cm). filme radiogrático c/
alta definição de imagem. de la qualidade. indicado p/
uso medico-hospitalar, medindo aproximadamente 35 x

89 35cm. base verde (mg), compativel c/ processamento CX 10 R$ 654.00 R$ 6.540,00
manual. embalado em caixa c/ 100 (cem) películas,
constando extemamente especificação do produto.
informações do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. () produto deverá ter registro no Ministerio
da Saúde.
FILME P/ RAIO~X - 35 X 43 CM (CAIXA C/
100 UNIDADES)
FILME P/ RAIO-X (35 x 43cm), filme radiográfico c/

a alta definição de imagem, de l“I qualidade. indicado p/
uso medico-hospitalar. medindo aproximadamente 35 x

90 43cm. base verde (mg), compativel c/ processamento CX IO R$ 795,l9 RSS 7.951,90
manual, embalado em caixa c/ I00 (cem) películas,
constando externamente especificação do produto.
inibrmações do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. O produto devera ter registro no Ministerio
da Saúde.

FILTRO BACTERIOLOGICO HME
FILTRO BACTERIOLOGICO HME

FILTRO POLÉM REUTILIzAvÉL PARA CPAP
PORTATIL _ '
FILTRO POLEM REUTILIzAvEL PARA CPAP
PORTATIL
FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 2.0
FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 2.0

9I UN 72 RS 29,70 R$ 2. I38.40

92 UN 12 R$ 60,65 RS 727.80

93 CX 6 R$ 66,29 R$ 397,74

FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 3.0
94 FIO DI; suTURA NYLON Cf AGULHA - N° 3.o CX I0 RS 66.29 RS 662.90

FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 4.0
FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 4.0

_, FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA I9MIvI
- 'W 96 x soM

FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA I9MM x
soM
FITA MICROPORosA C/ CAPA .osCM x IoM
(COR BRANCA)
FITA MICROPOROSA C/ CAPA -osCM x IoM
(COR BRANCA)
FITA MIÊTRICA
FITA METRICA
FITA P/ AUTOCLAVE - 19 MM X 30 M (COR
BRANCA)
FITA P/ AUTOCLAVE - l9mm x 30m. tita p/
identificação e diferenciação de pacotes a serem
esterelizados em auroclave à vapor. composta de dorso
de papel crepado especialmente tratado e coberto c/
adesivo à base de resina e borracha sintética, cor
branca.
FITAS PARA CLICEMIA CAPILAR CX C/ 50
lÍNID GETECH FREE
FITAS PARA GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 UNID
GETECH FREE
FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM
DUAS TIRAS

'o' FIxADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM UN 10° RS 3245 3.24590
DUAS TIRAs L

CX 6 RS 66,47 RS 398.82

ROLO 300 RS 7.52 RS 2.256,00

97 ROLO 1000 R$ 9.91 R$ 9.910,00

98 UN IS R$ I l.06 R$ l65.90

ROLO 200 R$ 8.99 RS l.798.00

I00 CX 1020 R$ 77,39 RS 78.937.80

\ o
\
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FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM
DtiAs TIRAs ( PEDIÁTRICA)
FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM
DUAS TIRAS ( PEDIÁTRICA)
FIXADOR P RAIO X AUTOMATICO P 38

103 LITROS CX 6 RS 666.56 RS 3999.36
F IXADOR P RAIO X AUTOMATICO P 38 LITROS
FRALDA DESCARTAVEL PEDIARTRICA - XG
(PACOTE C/ 08 UNID)
FRALDA DESCARTAVEL PEDIARTRICA - XG
(PACOTE C/ 08 UNID)
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - G
(PACOTE COM 07 UNIDADES)
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - G
(PACOTE COM O7 UNIDADES)
FRALDA DESCARTÁVEL PEDIATRICA - M
(PACOTE (TOM 08 UNIDADES)
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - M
(PACOTE COM 08 UNIDADES)
FRALDA DESCARTAvtzL OERIATRICA - O

z~\ (PACOTE C/ 08 UNIDADES)
FRALDA GERIATRICA (G), descartável. anatômicas,

107 revestidas de filme plastico que evita vazamento de PCT 100 RS 3 I .23 RS 3. I23.00
celulose, com gel absorvente. revestimento interno
isolante de falso tecido para maior conforto. Pacote c/
l0 unidades.
FRALDA DESCARTÁvEL GERIÃTRICA - M
(PACO'I'E C/ 08 UNIDADES)
FRALDA oERIATRICA (M), descartável.

108 anatômicas. revestidas de filme plástico que evita PCT 20 RS 31.23 RS 624.60
vazamento de celulose. com gel absorvente,
revestimento interno isolante de falso tecido para maior
conforto. Pacote c/ IO unidades.

FRALDA DEsCARTAvEL GERIÁTRICA P
FRALDA DEsCAR'rAvEL OERIATRICA P

UN 60 RS 30.52 RS 1.83 I .20

104 PCT S0 RS 27.59 RS 1.379,50

PCT 50 RS 27.l9 RS 1.359.50

106 PCT 20 RS 27.l9 RS 543,80

I09 PCT 20 RS 3 I .60 RS 632.00

FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA P
FRALDA DESCARTAvEL PEDIÁTRICA P PCT 3° RS 27--¬~¬ RS 825.90lI0

FRALDA DESCARTÁvEL RN
m FRALDA DESCARTÁVEI. RN PCT 30 RS 27.45 RS 823.50

FRALDA GERIATRICA XG
FRALDA GERIATRICA XG

¬¬ FRASCO AsPIRADoR PARA sAiDA DE AR
` "3 COMPRIMIDO ,

FRASCO AsPIRADOR PARA sAIDA DE AR
COMPRIMIDO

FRASCO ASPIRADOR PARA sAiDA DF; vÁCtio
FRASCO AsPIRADoR PARA sAIDA DE vACUO
FRASCO DESCARTAvEL P/ NUTRIÇÃO
ENTERAL - 300 MLl
FRASCO DESCARTAVFL P/ NUTRIÇÃO
ENTERAL - 300 ML. indicado pl acondicionamento e
administração de dietas enterais. confeccionado em
polietileno atoxico, transparente e inodoro. c/
capacidade aproximada de 300ml. dupla graduação em
relevo na mesma face e escala volumétrica de 50ml.
alça c/ trava. dobrável com perfeito encaixe, a tim de
manter o frasco no plano vertical, bocal c/ espaço

IIS suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou UN 8000 RS 3,36 RS 26.880,00

lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação.
protetor do bico da tampa provido de película de
inviolabilidade, adaptador p/ receber qualquer tipo de
equipo padrão universal ou os específicos p/ dieta
enteral. acondicionada em embalagem plastica
individual lacrada de forma a garantir a higiene e a
integridade do produto até seu uso. contendo
externamente especificação do produto, informações do
fabricante. data de fabricação e prazo de validade. [(\ j
Acompanha: etiqueta adesiva p/ identificação da dieta.

I I2 PCT 300 RS 3 l .23 RS 9.369.00

UN 20 RS I 17.89 RS 2.357.80

114 UN 20 RS l20.85 RS 2.417.00

\.
t
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Segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

FRASCO IIMIDIPICADOR DE 02 TAMANHO
I 16 PADRÃO uN 40 Rs 29.55 Rs I . Iszoo

FRASCO UMIDIFICADOR DE 02

GEL PARA uLTRASSOM - GALÃO s L ¬ " ' s o s
“7 CEI. PARA uLTRAsSOM - GALÀO 5 L “AMO 3 R$ 34" l R5 '63"3

GLICOSÍMETRO G-TECH . ,Its GLICOSWETRO GTECH UN so Rs 104.68 Rs 3374.40

“9 INDICADOR BIOLOGICO AMP. 24 HORAS AMPOLA '00 R5 43,78 RS 4378,00
INDICADOR BIOLOGICO AMP. 24 HORAS

iODOPOLIvIDONA DEGERMANTE FRASCO
120 DE I LITRO FRASCO 70 Rs 56.46 RS 3952.20

IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE
IODOPOLIVIDONA TÓPICO FRASCO DE I

IZI LITRO I FRASCO I00 R$ 56.8l RS 5.68l.00
lODOPOLlVIDONA TOPICO FRASCO DE l LITRO

'22 LARINGOSCÓPIO KIT COMPLETO ADLLTO UN 5 RS 2159.27 RS [0.79635
LARINGOSCÓPIO RIT COMPLETO ADULTO
LARINGOSCOPIO KIT COMPLETO

I23 PEDIÁTRICO ' UN 4 Rs 2. I 59.27 Rs 8.637,08
LARINGOSCOPIO KIT COMPLETO PEDIATRICO
LENCOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - 2.10 M
.\' 90 CM (PACOTE C/ 50 UNIDADES)
LENCOL DESCARTAVEL C/ ELASTICO - 2,10 M X
00 CM (PACOTE C/ 50 UNIDADES)
LUVA CIRÚRGICA ES'IÍRIL - N° 7.0 (P)
LUVA CIRURGICA ESTERIL - N° '7.0`
confeccionada em látex natural. esterilizada a raio gama
Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico. flexível.
anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada
a sua finalidade. punho reforçado na borda, lubrificada
c/ po bioabsorvivel pelo organismo. acondicionada em

I25 envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente PAR
nos quatro lados, sendo que no lado superior deve
possuir abas que pemiitam abertura asseptica do
material. contendo externamente os dados de
identiticaçào do produto, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá ter Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho

__ . e Emprego e/Ou Ministério da Saúde.
PRS* LuvA CIRÚRGICA ESTERIL - N° 7.5 (M)

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL › N° 7.5,
confeccionada em latex natural. esterilizada a raio gama
Cobalto 60 e/ou ETO. formato anatômico, flexivel,
anti-derrapante. resistente a sensibilidade tátil adequada
a sua Iinalidade. punho reforçado na borda. lubrificada
c/ po bioabsorvivel pelo organismo. aeondicionada em

126 envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par. selado a quente PAR 500 R$ 3.35 R$ 1.675.00
nos quatro lados. sendo que no lado superior deve
possuir abas que permitam abertura asse'ptica do
material. contendo externamente os dados de
identificação do produto. data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá ter Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e/ou Ministério da Saúde.
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL - N° 8.0 (G)
LUVA CIRURGICA ESTERIL - N° 8.0.
confeccionada em látex natural. esterilizada a raio gama
Cobalto 60 e/ou ETO. formato anatômico. flexível,
anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada
a sua finalidade. punho reforçado na borda, Iubriticada
c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em
envelope grau cirúrgico c/ OI (um) par, selado a quente
nos quatro lados. sendo que no lado superior deve
possuir abas que permitam abertura asséptica do A
material. contendo externamente os dados de l
identificação do produto, data de fabricação e prazo de

PCT 3000 R$ I 70.09 RS 5 l 0.270,00

R$ 3.35 RS I.(›75.00'n

PAR 300 RS 3.35 RS 1,005.00

Ii
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validade. O produto devera ter Certificado de
Aprovação (CAI expedido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e/Ou Ministerio da Saúde.

LIIVA cIRI'iRcIcA ESTERIL - N°ó.5
IIiVA CIRIJROICA ESTERIL - N°ó.5 PAR 200 RS 3.35 RS 670.00

LUVA (_:IRt'iRGIct.A ESTÉRIL- N" 6.o
LUVA ciRI/RoicA ESTERIL N° ao
LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTÁVEL
PCT I00 UND _ |
LUVA PLASTICA ES'IERIL DESCARTAVEL PCT
I00 UND
LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DEScARTAVEL (O) (cx ç/Ioo PARES)
LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO
DESCARTAVEL (G) (CX C/l00 PARES)
LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DESCARTÁVEL (P) (cx c/Ioo PARES)
LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO

/ DESCARTÁVEL (P) (cx c/ioo PARES)
A`\ LIiVA PROCEDIMENTO cIRÚRGIcO

i 33 DESCARTÁVEL (M) (cx c/ioii PARES)
LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO
DESCARTÁVEL (M) (cx c/ioo PARES)
LAMINA P/ BISTURI - N° II (cAIxA c/ 100
UNIDADES)
LÂMINA P/ BISTURI - N° I i. estérii. confecciúnada
em aço carbono, de fácil identificação da sua área de
corte atraves da diferença de tonalidade de cor.

I 34 embalada individualmente em forma de sacliê c/` CX 2 RSS 6108 RS l 34_ l 6
inibidor de corrosão. que não pemiite a perluraçao da
embalagem. garantindo a esterilização e prevenindo
contra possíveis acidentes. reembalada em caixa c/ l00
unidades. constando externamente os dados de
identificação do produto. procedência, n° do lote, data
de fabricação e prazo de validade.
LÂMINA P/ BISTIiRi - N° Is (CAIXA c/ 100
UNIDADES)
LÂMINA P/ BISTURI - N° is. estéril, confeccionada
em aço carbono. de fácil identificação da sua area de
corte atraves da diferença de tonalidade de cor.
embalada individualmente em forma de sachê c/
inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da
embalagem. garantindo a esterilização e prevenindo

f'X contra possiveis acidentes, reembalada em caixa c/ 100
unidades. constando externamente os dados de
identificação do produto. procedência. n° do lote.` data
de fabricação e prazo de validade.

LAMINA P/ BISTIiRI - N° 24 (cx c/Ioo IINID)
LAMINA P/ BisTuRi - N° 24 (cx c/Ioo uNID)
MASCARA DE ALTA cONcENTRAÇÃO
ADULTO - cOM RESERVATÓRIO
MASCARA DE ALTA cONCENTRAÇÃO ADULTO
- cOM RESERVATÓRIO
MASCARA DE ALTA cONcENTRAÇÃO
INFANTIL - cOM RESERVATÓRIO
MASL'ARA DE ALTA cONcENTRAÇÀO
iNFANTIL - COM RESERVATÓRIO
MASCARA DE ALTA cONCENTRAÇÃO
NEONATAL - cOM RESERVATÓRIO
MASCARA DE ALTA cONcENTRAÇÃO
NEONATAL - cOM RESERVATÓRIO
MÁSCARA (fIRI'iROICA DESCARTÁVEL (3/
ELASTIcO (ÇAIxA c/ so IiNIDADES)
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. indicada
p/ proteção respiratória. confeccionada em fibra

I4II sintética de não tecido. macio e não irritante, com uma CX 4000 RS 43,73 RS l74.920.00

camada de micro-fibra tratada eletrostaticamente e uma
e/ carvão ativado. 02 (duas) bandas elásticas. design f

PAR 300 RS 3.35 RS l.005,00

I30 PCT 200 RS 28.9l RS 5.782.00

I3l CX 350 RS 165.83 RS 58040.50

132 CX 400 RS 165.83 RS 66332.00

CX 1000 RS 165.83 RS 165.830.00

CX 10 RS 67.08 RS 670.80

CX 'JI136 RS 67.08 RS 335.40

[37 CX 60 RS 48.58 RS 2.9l4.80

I38 CX 40 RS 50.18 RS 2.007,20

I39 CX 4 RS 49.78 RS l99.l2

anatômico c/ grampo de ajuste nasal, acondicionada em
caixa c/ 50 unidades. constando externamente l
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especificação do produto. informações do fabricante.
data de fabricação e prazo de validade.

OTOscÓPlO COMPLETO _
I4l OTOSCÓPIO COMPLETO _ UN lS R$ 986.95 R$ l4.804.2>

142 OXIMETRO DE PULSO 'NFANT'L uN 15 Rs 341.17 Rs 5.117,55
OXIMETRO DE PULSO INFANTIL

OxIMETRO a1TAL DE DEDO v -
143 OXlMETRO DIG'TAL DE DEDO UN 35 Rs 318.07 Rs 11.163.95

PAPEL GRAU clRÚRGlcO - 10 CM x 100 M
(ROLO) i
PAPEL GRAU clRUROICO - 10 CM x 100 M
1ROLO1
PAPEL ORAt' clRt'fRGlcO - 30 cM x 100 M
(ROLO)
PAPEL oRAu c1RURO|CO - 30 cM X 100 M
(ROLO)

«A PAPEL GRAU CIRÚRGICO IZCM X IOOMT
s PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X IOOMT

PAPEL KRAFT NATURAL - 0.60 X 60 M
(BOBINA)
PAPEL KRAFT NATURAL, bobina medindo no
minimo 0,60 x 60m, gramatura Sogmz.
REVELADOR P/ RAIO-X HOSPITALAR -
PROCESSO .AUTOMÁTICO (GALÃO c/ os
LITROS)
REVELADOR P/ RAIO-X HOSPITALAR. solução
radiogratica concentrada p/ filme de raio-x. indicada p/
uso médico-hospitalar em processo automático,
acondicionado em galão c/ 05 litros. próprio para o
preparo de 38 litros. constando externamente
especificação do produto. informações do fabricante.
indicações. precauções de uso, data de fabricação e
prazo de validade. O produto devera ter registro no
Ministerio da Saude.
SERINGA DESCARTAVEL PARA NUTRIÇÃO
ENTERAL COM BICO 60 ML
sERlNOA OESCARTAVEL PARA NU'1'R1ÇÃO
ENTERAL COM BICO 60 ML
sERlNOA DESCARTAVEL PARA NUTRIÇÃO

Ho ENTERAL DE 50 ML _ `
,¬\ ` SERINGA DESCARTÁVEL PARA NUTRIÇAO

ENTERAI. DE 50 ML
SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 3ML
sERlNOA DESCARTÁvt-:L s/ AGULHA - o3m1,
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica.
e/ graduação externa milimetrada. bico simples tipo
Iuer. c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de

ISI borracha atoxica siliconizada, embalada UN [5000 RS 0.56 R$ 8.400.00
individualmente em papel grau cirúrgico, rcembalada
em caixa c/ l00 unidades, constando externamente os
dados de identificação do produto, procedência. n° do
lote. data de fabricação, esterilização e prazo de
vaHdade.
SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA `SML
sER1NOA DESCARTÁVEL s/ AGULHA - osm1.
confeccionada em polipropileno transparente. atoxica.
c/ graduação externa milimetrada. bico simples tipo
luer, c/ localização central. embolo cl trava. pistão de

I52 borracha atoxica siliconizada. embalada UN I5000 RS 0.62 RS 9.300.00
individualmente em papel grau cirúrgico, reembalada
em caixa c/ 100 unidades. constando extemamente os
dados de identificação do produto. procedência. n° do
lote. data de fabricação. esterilização e prazo de

144 ROLO 20 R$ l25.34 RS 2.506,80

ROLO 20 RS 275.79 RS 5.5l5.8()

ROLO 20 RS l27.5 I RS 2.550.20

147 ROLO 2 RS 129,00 RS 258.00

14s OALÃO 7 Rs 950.82 Rs 6.655.74

I49 UN 300 RS l6.99 R$ 5.097.00

UN 200 RS 22,30 R$ 4.460,00

vaHdade.

sERINOA oEsCARTÁvEL c/ AGULHA 01l ML
'53 sERtNoA DEscARTÁvEL c/ AGULHA 01 ML UN 20000 R$ m4 mimo”
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sERiNGA DESCARTÁVEL s/ AGULHA ioML
Luan sLiP
sERINoA DESCARTÁVEL s/ AGULHA ioML
LUER sLiP
sERiNGA uEscARTAvEL s/ AGULHA 20ML
Luan sLiP
sERiNoA DESCARTÁVEL s/ AGULHA zur/ii.
LUER sLiP
SONAR CARDIOFETAL
SON AR CARDIOFETAL

soNnA na ASPIRAÇÃO TRAQUEAL c/
vÁLvuLA - N° os (uRETRAL. RL'TAL.
oÁsTRc. DuoDENAL. NASAL)
SON DA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Cl
VÁLVULA - N° 08. estéril. descartável. confeccionada
em PVC (polivinil). transparente, flexível. atoxico.
siliconizada e apirogênica. formato cilíndrico reto
longo. medindo aproximadamente 50cm de
comprimento. extremidade proximal c/ 02 (dois) furos

/ _' IS'7 nas laterais e ponta aberta delicada. sem rebarbas de UN 5000 RS 2.25 RS l 1.250.00

\\ manufatura. c/ valvula para pressão negativa
intennitente. fácil introdução atraumatica: uretral, retal,
gástrica. duodcnal e traqueal (nasal). conector de
perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo.
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno. constando externamente
especificação do produto, procedência, n° do lote. data
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter
registro no Ministerio da Saúde.
soNDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL c/
vÁLvuLA - N° 10 (uRETRAL. RETAL.
GÁSTRICA. DUODENAL, NASAL)
soNDA DE AsPiRAÇÃo TRAQUEAL C/
VÁLVULA - N° 10. estéril. descartável, confeccionada
em PVC (polivinil). transparente, flexível. atoxico.
siliconizada e apirogênica. formato cilíndrico reto
longo. medindo aproximadamente 500m de
comprimento. extremidade proximal c/ 02 (dois) furos

158 nas laterais e ponta aberta delicada. sem rebarbas de UN 5000 RS 2.27 R$ l I.350,00
manufatura. c/ valvula para pressão negativa
intermitente. fácil introdução atraumática: uretral. retal.
gástrica. duodenal e traqueal (nasal). conector de
perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo.
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou

,f\ filme de polietileno. constando externamente
especificação do produto. procedência. n° do lote. data
de fabricação e prazo de validade. O produto devera ter
registro no Ministério da Saúde.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/
vÁLvuLA - N° 12 (uRE'mAL. RETAL.
GASTRICA. uu‹›m;NAL, NASAL)
SQNDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/
VALVU LA - N° 12. estéril. descartável, confeccionada
em PVC (polivinil). transparente, flext'vel, atóxico.
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto
longo. medindo aproximadamente 50cm de
comprimento. extremidade proximal cl 02 (dois) fiiros

159 nas laterais e ponta aberta delicada, sem rebarbas de UN 1000 R$ 2.30 RS 2.300.00
manufatura. c/ valvula para pressão negativa
intermitente. fácil introdução atraumática: uretral. retal.
gástrica. duodenal e traqueal (nasal), conector de
perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo.
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
ñlme de polietileno. constando externamente
especificação do produto, procedência. n° do lote. data
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter
registro no Ministerio da Saúde.
sQNnA m: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL c/
VA LVULA - N° 14 (URETRAL, RETAL.

160 cÁsTc. utrouENAL. NASAL) uN ¡000 Rs 2.36 No

UN I5000 R$ 1.00 RS l 5.000.00

UN 15000 RS |.2l R$ 18150.00

UN 10 R$ 952.88 RS 9.528.80

sQN DA DE AsPiRAÇÃo TRAQUEAL C/
VALVU LA - N° l4, estéril, descartável. confeccionada

. \
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em PVC (polivinil). transparente. flexivel. atoxico.
siliconizada e apirogênica. formato cilíndrico reto
longo. medindo aproximadamente 50cm de
comprimento. extremidade proximal c/ 02 (dois) furos
nas laterais e ponta aberta delicada. sem rebarbas de
manufatura. c/ valvula para pressão negativa
intermitente. fácil introdução atraumática: uretral. retal.
gástrica duodenal e traqueal (nasal), conector de
perfeita adaptação a seringas no lado distal do tubo.
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
tilme de polietileno, constando externamente
especificação do produto. procedência, n° do lote, data
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter
registro no Ministerio da Saúde.
SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 10
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
soNDA DE FOLEY oz viAs cf BALÃO - N° io
(sonda vesical de demora), estéril. descartável.
confeccionada em latex de borracha l00% natural,
atoxica. lisa. maleavel e siliconizada. c/ balão de 05 a
lOinl'. dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)

_¡ }\\ vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a
conectores universais: extremidade proximal de facil
introdução atraumatica. c/ ponta arredondada, orilicios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão devera
ser simetrico. fino e resistente ao volume proposto.
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
lilme de polietileno de facil abertura. constando
externamente especiticação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministério da Saúde.
soNoA ot; FoLEv 02 viAs C/ BALÃO - N° 12
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
sONoA DE FOLEY 02 viAs C/ BALÃO - N° 12
(sonda vesical de demora). estéril, descartável.
confeccionada em látex de borracha l00% natural,
atóxica. lisa. maleavel e siliconizada. cl balão de 05 a
lOmI; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a
conectores universais: extremidade proximal de facil
introdução atraumática. c/ ponta arredondada. oriticios

,a adequados. elicientes e bem acabados: o balão devera
` ser simetrico. lino e resistente ao volume proposto`

devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno de facil abertura. constando
externamente especificação do produto. procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministério da Saude.
SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 14
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
sONDA DE FOLizY oz vtAs c/ BALÃO - N° 14
(sonda vesical de demora). estéril, descartável.
confeccionada em látex de borracha l00% natural.
atóxica. lisa. maleável e siliconizada, c/ balão de 05 a
l0ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a

163 conectores universais; extremidade proximal de facil UN 100 RS 7.49 RS 749.00
introdução atraumática. c/ ponta arredondada. orit'icios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão deverá
ser simetrico. tino e resistente ao volume proposto.
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno de facil abertura. constando
externamente especificação do produto. procedência. n° (A
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O

\) o/ \
t
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produto deverá ter registro no Ministerio da Saude.

SON DA DE FOLEY 02 VIAS Cl BALÃO - N° 16
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
sONDA DE FOLEY 02 viAS C/ BALÃO - N° ló
(sonda vesical de demora), estéril. descartável.
confeccionada em latex de borracha l00% natural.
atóxica. lisa. maleavel e siliconizada. e/ balão de 05 a
l0ml: dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balao e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a
conectores universais; extremidade proximal de facil
introdução atraumátiea. c/ ponta arredondada, oriticios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão deverá
ser simetrico, fino e resistente ao volume proposto,
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno de facil abertura. constando
externamente especificação do produto. procedência. n°

'7\ do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministério da Saúde.
sONoA DE FOLEY 02 ls C/ BALÃO - N° 13
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
sONDA DE FOLEY 02 vtAs C/ BALÃO - N° is
(sonda vesical de demora). estéril, descartável.
confeccionada em látex de borracha l00% natural.
atoxica. lisa. maleavel e siliconizada. c/ balão de 05 a
lOml'. dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a
conectores universais; extremidade proximal de facil
introdução atraumática. e/ ponta arredondada. orificios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão deverá
ser simetrico, fino e resistente ao volume proposto.
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno de facil abertura, constando
externamente especificação do produto, procedência. n°
do lote, data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
SONDA DE FOLEY 02 VIAS Cl BALÃO - N° 20
(SONDA VESICAL DE DEMORA)

, SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 20
` ¬ (sonda vesical de demora). este'ril. descartável.

confeccionada em latex de borracha 100% natural,
atoxica. lisa. maleavel e siliconizada. c/ balão de 30 a
50ml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a
conectores universais; extremidade proximal de fácil
introdução atraumatica. c/ ponta arredondada. oriíieios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão devera
ser sime'trico, fino e resistente ao volume proposto.
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau-cirúrgico ou
filme de polietileno de facil abertura. constando
externamente especificação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
SONDA DE FOLEV 02 VIAS (1/ BALÃO ~ N° 22
(SONDA VESICAL DE DEMORA)
soNOA DE FOLEY 02 vIAs c/ BALÃO - N° 22
(sonda vesical de demora). estéril. descartável,
con lcecionada em látex de borracha l00% natural.
atoxica. lisa. maleável e siliconizada, c/ balão de 30 a
SOml; dotada em sua extremidade distal de 02 (duas)
vias. sendo uma do balão e a outra via c/ ponta
levemente alargada. permitindo perfeita adaptação a A

UN 100 RS 7.49 RS 749.00

165 UN 100 RS 7.49 RS 749.00

166 UN 50 R$ 7.49 RS 374.50

167 UN 50 RS 7.49 R$ 374.50

conectores universais; extremidade proximal de fácil
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introdução atraumatica. c/ ponta arredondada. orilicios
adequados. eficientes e bem acabados; o balão devera
scr simetrico. fino e resistente ao volume proposto.
devendo apresentar o número e a capacidade
estampados em local visivel e de forma permanente;
embalada individualmente em papel grau~cirurgico ou
filme de polietileno de fácil abertura, constando
externamente especificação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministerio da Saúde.

SONDA NASCENTERAL TAMANHO 12
SONDA NASOENTERAL TAMANHO l2I68 UN 50 R$ 33.66 R$ l.683.00

SONDA NASOENTERAL TAMANHO IS
soNDA NAsoENTERAt. TAMANHO 15 UN 5° RS 3106 R$ 1683.00l 69

SON DA NASOENTERAL TAMANHO 8
SON DA NASOENTERAL TAMANHO 8

soNoA NAsoGÁsTRICA cun'rA - N° 06
(Es'rÉRlL)

.›'“\ soN DA NAsooÁsTRICA CU RTA - N° os. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente, flexível. atóxico. siliconizada e
apirogênica. fomato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade

171 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada. UN 10 RS 2.25 R$
sem rebarbas de manufatura. fácil introdução
atraumatica. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando
externamente especificação do produto. procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saúde.
solvoA NAsoGÁsTc LONGA - N° os
(ESTÉRIL)
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 08. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil),
transparente, flexível. atoxico. siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 80cm de comprimento. extremidade

172 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada. UN 50 R$ 2.37 RS l 18.50
sem rebarbas de manufatura. facil introdução
atraumatica. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando

¬ externamente especificação do produto. procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
soNDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12
(ESTÉRIL)
soN DA NAsooÁsTRc LONGA - N° 12. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexível, atoxico. siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 800m de comprimento. extremidade

173 proximal c/ 02 (dois) fiJros nas laterais e ponta fechada. UN 100 RS 2.47 RS 247.00
sem rebarbas de manufatura. fácil introdução
atraumatica. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo, embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando
externamente especificação do produto. procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
solvoA NAsoGÁsTc LONGA - N° 14
(ESTERIL) l
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N° 14. estéril.
descartável. contieccionada em PVC (polivinil).

174 transparente. flexível. atoxico. siliconizada c UN 100 RS 2,49 R$ 249,00
apirogenica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 80cm de comprimento. extremidade
proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada.
sem rebarbas de manufatura, fácil introdução

170 UN 20 R$ 33.66 R$ 673.20

tv 'to JI O
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atraumatica. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo, embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando
externamente especificação do produto. procedência nn
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
soNpA NAsooÁsTRtCA LONGA - N° tó
(Es't'ÉRtL) l
SONDA NASOGASTRICA LONGA - N° ló. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexível. atoxico. siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo, medindo
aproximadamente 80cm de comprimento. extremidade

175 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, UN I00 R$ 2.58 RS 258.00
sem rebarbas de manufatura fácil introdução
atraumatica. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando
externamente especificação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministerio da Saúde.

""`\, sotvm MsooÃsTtA LONGA - N° 18
(ESTÉRIL)
soNDA NAsooÁsTtA LONGA - N° ts. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexivel. atóxico. siliconizada e
apirogênica. fomtato cilíndrico reto longo, medindo
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade

176 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada UN 100 RS 2.73 RS 273.00
sem rebarbas de manufatura, fácil introdução
atraumática. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno. constando
externamente especificação do produto. procedência. no
do lote, data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saúde.
soNDA NASOGÃSTRICA LONGA - N° 20
(ESTÉRIL) _
SONDA NASOOASTRICA LONGA - N° 20. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil),
transparente. llext'vel. atoxico. siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 80cm de comprimento. extremidade

l77 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada. UN 100 R$ 2.84 RS 284.00
sem rebarbas de manufatura. fácil introdução

,z-¬.\ atraumática. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, constando
externamente especificação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
soNoA NAsooÁsTc LONGA - N° 22
(EsTÉtttt.› ,
SON DA NASOGASTRICA LONGA - N° 22. estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexivel. atoxico. siliconizada e
apirogènica. fonnato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 80cm de comprimento. extremidade

178 proximal c/ 02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada. UN 100 RS 2.99 RS 299.00
sem rebarbas de manufatura, facil introdução
atraumática. conector de perfeita adaptação a seringas
no lado distal do tubo. embalada individualmente em
papel grau-cirúrgico ou ftlme de polietileno, constando
externamente especificação do produto. procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
SONDA URETRAL - N° 06 (SONDA DE
ALivto)
SONDA URETRAL - N° 06 (sonda de alivio). estéril.

179 descartável. confeccionada em PVC (polivinil). UN 150 R$ 1.84 RSE 276.00
transparente. flexível. atóxico. siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo, medindo (\
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade I t. v
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proximal c/ 01 furo lateral e ponta fechada, sem 'i
rebarbas de manufatura. fácil introdução atraumática e i
conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal i
do tubo. embalada individualmente em papel grau- i
cirúrgico ou filme de polietileno. constando Ç
externamente especificação do produto, procedência` nfI
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.
SONDA liRETRAL - N° 08 (SONDA DE
Aijvio) `
SONDA URETRAL - N° 08 (sonda de aiivioi. estéril.
descartável, confeccionada em PVC (polivinil').
transparente. flexivel. atoxico. siliconizada e
apirogênica. fomiato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 50cm de comprimento. extremidade

180 proximal c/ 0l furo lateral e ponta fechada sem I UN 150 R8 l.87 RS 280.50
rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e i
conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal
do tubo. embalada individualmente em papel grau-
cirt'irgico ou tilme de polietileno. constando
extemamente especificação do produto, procedência, ri°

- ¬ do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministerioda Saúde.
SONDA U RETRAL - N° 10 (SONDA DE
ALÍvio)
SON DA URETRAL - '\l° IO (sonda de alívio). estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil),
transparente. llexi'vel. atóxico, siliconizada e
apirogenica. formato cilíndrico reto longo, medindo
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade

181 proximal c/ 0l furo lateral e ponta fechada, sem UN 1000 RS l.89 RS 1.890.00

rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumatica e
conector de perfeita adaptação a seringas'no lado distal
do tubo. embalada individualmente em papel grau-
cirúrgico ou filme de polietileno, constando
externamente especificação do produto, procedência. n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministerio da Saúde.
SONDA URETRAL - N° 12 (SONDA DE
Aijvio)
SONDA U RETRAL - N° 12 (sonda de alivio), estéril.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexi'vel. atóxico, siliconizada e
apirogênica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade

z¬ 182 proximal c/ 01 furo lateral e ponta fechada sem L UN 2000 RS l.93 RS 3.860,00
` z rcbarbas de manufatura. fácil introdução atraumática e

conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal
do tubo. embalada individualmente em papel grau-
ciri'irgico ou filme de polietileno, constando
externamente especificação do produto, procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministério da Saúde.
SONDA URETRAI.. - N° 14 (SONDA DE
Aijvlo)
SONDA URETRAL - N° l4 (sonda de alivio), este'rii.
descartável. confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexivel. atoxico, siliconizada e
apirogênica. fomiato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade

183 proximal c/ 0l furo lateral e ponta fechada, Sem UN 2000 RS 1.97 RS 3.940.00
rebarbas de manufatura, fácil introdução atraumática e
conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal
do tubo. embalada individualmente em papel grau-
cirúrgico ou filme de polietileno, constando
externamente especificação do produto, procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saúde.
SONDA URETRAL - N° 16 (SONDA DE
Aijvio)

184 SONDA URETRAL - N° ló (sonda de alivio). estéril. UN 1000 R$ 2.00 S 2. 00.00[\

descartável, confeccionada em PVC (polivinil).
transparente. flexível, atóxico, siliconizada e
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apirogënica. formato cilíndrico reto longo. medindo
aproximadamente 50cm de comprimento. extremidade
proximal c/ Ol furo lateral e ponta fechada. sem
rebarbas de manufatura. facil introdução atraumatica e
conector de perfeita adaptação a seringas no lado distal
do tubo. embalada individualmente em papel grau-
cirurgico ou lilme de polietileno, constando
externamente especificação do produto. procedência, n°
do lote. data de fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no Ministério da Saúde.
TELA CIRÚRGICA 100% POLIPROPILENO
15x15
TELA CIRÚRGICA 100% POLIPROPILENO 15x15

RS 138.02 RS 8281.20

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL RS 25.93 RS 1,815.10

187

TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE
OU GELADEIRA (Í/ MAX/MIN
TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE OU
GELADEIRA C/ MAX/MIN

UN RS 160.23 RS 4806.90

188

Touca clRÚRcc DESCARTÁVEL (caixa
(I/ 100 UNIDzaDES) _
TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL, não estéril.
confeccionada em não tecido. hipoalergico. gramatura
minima de 20g/mz. formato anatômico. elástico em
repouso c/ diâmetro aproximado de 13cm e diâmetro
externo da touca c/ aproximadamente 27cm. soldada
eletronicamente. acondicionada em caixa c/ 100
unidades. contendo externamente especificação do
produto. informações do fabricante e procedência de
fabricação.

RS 33.49 RS 6.698,00

189 TUBO ENDOTRAQUEAL N” 5.0 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.0 RS 13.43 RS 671.50

190 TUBO ENDOTRAQUEAL Nu 8.5 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.5 C/ CUFF RS 13.43 RS 671.50

191 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 5.5 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 5.5 C/ CUFF UN RS 13.43 RS 67 I .50

192 TUBO EN DOTRAQUEAL N°. 6.0 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 6.0 C/ CUFF UN RS 13.43 RS 671,50

193 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 6.5 Cl CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 6.5 C/ CUFF UN RS 13.43 RS 940.10

194 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 7.0 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 7.0 C/ CUFF RS 13.43 RS 940.10

TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 8.0 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 8.0 C/ CUFF RS 13.43 RS 671.50

TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 9.0 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 9.0 C/ CUFF RS 13.43 RS 671.50

197 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 9.5 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°- 9.5 C/ CUFF RS 13,43 RS 671.50

198 TUBO ENDOTRAQUEAL N°.7.5 C/ CUFF
TUBO ENDOTRAQUEAL N°.7.5 C/ CUFF RS 13.43 RS 940.10

I 99 TUBO EN DOTRAQUEAL S/CUFF INF. 2.5
TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF INF. 2.5 UN RS 12.17 RS 243 .40

TUBO ENDOTRAQUEAL S/(ÍUFF INF. 3.0
TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF INF. 3.0 UN RS 12.17 RS 243,40

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF INF. 3.5
TUBO END(')TRAQUEAL S/CUFF INF. 3.5 UN RS 12.17 RS 243.40

A..

TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF INF. 4.0
TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF INF. 4.0 RS 12.17 (RW /

U /
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TUBO ENDOTRAQUEAI. s/CuFF INF. 4.5 , , ,.
203 TUBO ENDOTRAQUEAL s/CUFF INF. 4.5 “N '0 Rs "“17 R5 "4340

uRITEx, DISPOSITIVO RARA
_ INCONTINENCIA uRINARIA , L

2°* URI'rEx. DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA UN 2°” RS 4'88 R5 mm
LIRINARIA

:os “SELMA LIQUIDA LITRO Io Rs 63. Is Rs 63 I .50
VASELINA LIQUIDA

ÁLCOOL E'I'iLICO - 70% (FRASCO C/ III
206 LITRO) UN 600 RS 7.99 RS 4.794,00

ALCOOL I 2x I II
A LCOOL IODADO 01% (FRASCO C/ oi
LITRO)
ALCOOL IODADO - 0l°/ó, acondicionado em
embalagem plástica Original de fábrica c/ OI litro. l ¡TRO
contendo especificação do produto. informações do "
fabricante. químico responsavel. indicações. precauções
de uso. data de fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.

RS I .628.00'J
I Q N šñ b) IJ Ju C7*

l_Var Total: ` ` R$

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da entrega do objeto da presente licitação correrão a cargo da
Secretaria Municipal de Saúde. cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão
nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições
estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.

s. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
8.l. A entrega dos medicamentos e/ou produtos deverá ocorrer em ate' 03 (três) dias, contadas a partir da
Solicitação do Departamento competente da Secretaria Municipal de Saúde. Em caso de envio por
transportadora a contratada tica ciente que os pedidos poderão ser feitos em pequenas quantidades (conforme
a necessidade) e o prazo de entrega permanecerá de 03 (três) dias.

8. I . l. Nos casos de urgência a Contratante poderá solicitar que a entrega ocorra em até l (um) dia, devendo
constar especificamente tal condição na autorização de fornecimento ou documento equivalente.

..-`\ 8.1.2. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada a Av. Reginaldo
Lemes da Silva, Centro -Dois Irmão do Buriti - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme
Autorização de Fornecimento.

8.2. Obriga-se a forneeê-Ios nas condições estipuladas no presente instrumento, sob pena de rejeição e
aplicação das penas cabíveis.

8.3. No caso de produtos interditados pela ANVISA, estes deverão ser substituídos imediatamente por outro
lote. e em outros casos especificos, substituídos por produtos com a mesma ação e mediante análise dos
técnicos da Secretaria.

8.4. Serão recusados os materiais que não atendam as especificações constantes neste processo de compra
e/ou que não estejam adequados para uso.

8.5. O fornecedor ficará obrigado a trocar, em até 12 horas, sem ônus para o Município, o produto que vier a
ser recusado.

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Administração, por meio de seu representante,
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade competente para que sejam tomadas as
providências legais pertinentes.

8.7. Em caso de necessidade de providências solicitadas pelo Contratante e não realiz da por parte do
fornecedor. os prazos para pagamento serão suspensos, e considerado o fornecimento em ras suj 'tand o

I
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à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas
na lei e neste Edital.

8.8. O recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os art. 73 a 76 da Lei Federal n°

8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso ll. alíneas “a” e “b” do referido dispositivo.

8.9 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente. as disposições da Lei n°
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante
informar o número do banco, da agência e conta bancárias. ou através de banco credenciado. a
critério da Administração no prazo de até 30 (trinta) dias, do fornecimento. mediante a apresentação
de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao
FGTS e à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.

10. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
10.1. Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta
comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.

11. DA APROVAÇÃO;
11.1. Aprovo o presente termo de referência dando-lhe força de projeto básico para que possa
produzir os desejados efeitos externos.

“A cARLO Amš'io
Se retária Municipal de Saúde

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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_ PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA (MODELO)

PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI WB" Rub, E
~III 'HH'" 'H' n 'J

A proposta de preços deverá Ser solicitada através do e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.msgov.br. A

proposta poderá também ser retiradajunto à Comissão Permanente de Licitações, no Paço Municipal, sito a

Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° Ol, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, no horário de funcionamento

de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h.

O licitante deverá fornecer os dados da empresa para cadastro, com nO mínimo: razão social, CNPJ, endereço
completo, telefone para contato, e-mail oficial.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUITURA DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMÃOS DO

- nos, BU RlTl/MS.

nem Descriçao , ~ ~ ` Í _ , ` Unidade Qtde. maix äz'iz" :2:21'
1 ALCOOL IODADO 01 % (FRASCO C/ 01 LITRO) V FRASCO 50
2 ALCOOL 1-;'1'iL1CO- 70% (FRASCO C/ 01 LITRO) FRASCO óoo

3 AGULHA 13 x 0.45 Cx COM 100 Cx 4()()

4 AGULHA 20 x 0.55 Cx COM 100 Cx 1()()

s AGULHA 25x0.7 Cx COM 100 Cx 100

ó AGULHA 13 x 0.45 Cx COM Ioo Cx 200

7 AGULHA 30x0.8 Cx COM 100 Cx 50

s AGULHA 4o x 1.2 Cx cOM Ioo Cx 400

o AGULI IA RAQUIDIANA DESCARTAvEL PONTA QUINCRE N°25 Cx 5

Io AGULHA RAQUIDIANA DESCARTAvEL PONTA QUINCRE N°2ó Cx 5

1 1 AGULHA RAOUIDIANA DESCARTAvEL PONTA QUINCR'E N°27 Cx 5

12 ALCOOL EM GEL 7o % LITRO CX g()()

13 ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G) ROLO 200

V 14 ALGODÃO AGULHADO N° 0 Cx 1()

› ¬ 15 ALGODÃO AGULHADO N° 1.0 Cx 1()
16 ALGODÃO AG ULHADO N° 2.o Cx 10

17 ALGODÃO SEM AGULHA N° o CX 10

Is .ALGODÃO sEM AGULHA N° 1.0 Cx 10

Io ALGODÃO SEM AGULHA N° 2.0 Cx 10

20 ALGODÃO ORTOPEDICO Io CM PCT 5()

21 AI_.GODÃO ORTOPEDICO 12 CM PCT 59

22 ALGODÃO ORTOPEDICO Is CM PCT 50

23 ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM PCT 50

24 AMBU DE OxIGENIO ADULTO KIT COMPLETO UN 5

25 AMBI'J DE OxIGÊNIO INFANTIL KIT COMPLETO UN 5

26 AMBU DE OXIGÊNIO NEONATAL KIT COMPLETO UNI 2

27 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÃvEL UN 750

23 APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO( ESFIGMO. + ESTETO) PRETO C/ UN 100
vELCRO

29 ATADUTA DE CRI-:POM oóCM POR 1.80 13 FIOS PCT 5()()

30 ATADURA DE CREPOM osCM POR 1,80 13 FIOS PCT 500

31 ATADURA DE CREPOM Io CM POR 1.80 13 FIOS PCT 500

32 ATADURA DE CREPOM IzCM POR 1,31) 13 FIOS PCT 500 ä
Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 32 -1117
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Item Descrição V Unidade Qtde. 322:; ëzligr :32:

33 A'I'ADURA DE CREPOM 15CM POR 1.80 13 FIOS PCT 500

34 ATADURA DE CREPOM 20 CM POR 1.80 13 FIOS PCT 500

35 ATADU RA DE CREPOM 25 CM POR 1,80 13 FIOS PCT 500

36 ATADURA DE CREPOM 30 CM POR 1.80 13 FIOS 500

37 ATADURA GESSADA - 08 CM x 02 M (sECAGEM RÁPIDA) Cx 10

38 ATADURA GESSADA - 10 CM x 03 M (sECAGEM RÁPIDA) Cx 10

39 ATADURA GESSADA - 12 CM x 03 M (sECAGEM RÁPIDA) Cx 10

40 ATADURA GESSADA - 15 CM x 03 M (SEOAGEM RÁPIDA) Cx 10

41 ATADURA GESSADA - 20 CM x 04 M (SECAGEM RÁPIDA) Cx 10

42 CATETER INTRAvENOSO PERIFERICO RAD,1OPACO N° Ió UN 200

43 CATÉTER INTRAvENOSO PERIFÉRICO RADIOPACO N°14 UNI 200

44 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO N° 18 LIN 1090

fx 45 CATETER INTRAvENOSO PERIFERICO RADIOPACO N° 20 UN (000

`~ 4ó CATETER INTRAvENOSO PERIFERICO RADIOPACO N° 22 UN 3000
47 CATETER INTRAvENOSO PERIFERICO RADIOPACO N° 24 UN 3000

48 CATETER MOUNT COM COTOvELO UNI 24

49 CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - ADULTO (TIPO OCULOS) UN 500

50 CA'IETER NASAL P/ OxIGÊNIO -INFANTIL (TIPO OCULOS) UN 300

51 CATETER LIMEILICAL EM POLIURETANO LUMEN UNI 40

52 CAL SODADA AESORvFDORES DE C02 UNI 4

53 CLAMP UMEILICAL ESTERIL UN 150

54 CLOREXIDINA DEGERMANTE 02 % (FRASCO C/ 01 LITRO) FRASCO 100

55 CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0.2 (FRASCO C/ 01 LITRO) FRASCO 50

só CIRCUITO PARA ANESTESIA REES EARAKA ADULTO KITS ( DE UNI 4
SILICONE)

57 COLAR CERvICAL INFANTIL UN 10

58 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO UN 2000
59 COLETOR DE URINA sIsTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000ML UN 1000
60 COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LTS UN 400

óI COMPRESSA DE GAzE 75x75 COM 500 GRAMAS 13 FIOS PCT 1500

f`\ 62 CON ECCÃO 2 vIAS OU MIÍILTIPLA C/ CLAMP UN 3000

ó3 COM PRESSA GRANDE DE ALGODÃO 30x30 CM PCT 400

(54 DETERGENTE ENZIMÁTICO - DESINCROSTANTE P/ INSTRUMENTAIS GALÃO 10
- GALAO 5 L

65 DRENO PENROSE ESTERIL SEM GAZE N° 3 UNI 20

óó DRENO PENROSE ESTERIO SEM GAzE N° 4 UNI 20
67 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAFO PCT 25
(58 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR UN 3000
(59 EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS INJETOR EILATERAL UN 10000

70 EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS › INJETOR BILATERAL UN 100
71 ESCALPE 19 ' ' UN 200
72 ESCALPE 21 UN 1000

73 ESCALPE 23 UN 2000
74 ESCALPE 25 UN 2000

75 ESCALPE 27 UN 200
7ó ESCOVA CERVICAL PARA PREVENTIVO UNI 2000
77 ESCOVA ESPONIA DE DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% UNI 900
78 ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO ADULTO UN 30
79 ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO INFANTIL UN 30

JX
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Item Descrição Unidade Qtde. :32321 3:22'. X32:

80 ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO OBESO UN 20

SI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -IoC'MX4.5`M - ROLO 2000

82 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/ CAPA -5CMX4I5M ROLO 500

83 ESPECULO vAGIN AL DESCARTAYEL MED UN 1000

S4 ESPECULO vAGINAL DESCARTAVEL PEQ UN 500

85 ESPATU LA DE AYRES (PACOTE C/ Ioo UNIDADES) PCT 50

Só ESPECULO vAGINAL DESCARTAYEL ESTERIL "G" UN (000

87 ESPONIA HEMOSTATICA CIRURGICA UNI 30

38 FILTRO BACTERIOLOGICO HME UNI 72

89 FILTRO POLEM REUTILIZAVEL PARA CPAP PORTÁTIL UNI 12

9o FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM DUAS TIRAS UNI 100

91 FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM DUAS TIRAS PEDIÁTRICA UNI 60

92 FILME P/ RAIO-X - Is X 24 CM (CAIXA C/ Io'o UNIDADES) CX 10

¬ 93 FILME P/ RAIO-X - 24 x 3o CM (CAIXA C/ Ioo UNIDADES) CX 12

94 FILME P/ RAIO-X - 30 x 4o CM (CAIXA C/ Ioo UNIDADES) CX (0

95 FILME P/ RAIO-X - 35 X 35 CM (CAIXA C/ Ioo UNIDADES) CX 10

96 FILME P/ RAIO-X - 35 X 43 CM (CAIXA C/ Ioo UNIDADES) CX 10

97 FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA 2.o CX 6

98 FIO DE sUTURA NYLON COM AGULHA 3.0 CX 10

99 FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA 4.o CX 6

Ioo FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA I9mmxsom ROLO 300

IoI FITA MICROPOROSA C/ CAPA -05CM X IOM (COR BRANCA) . ROLO 1000

102 FITA METRICA UN 15

103 FITA P/ AUTOCLAvE - I9 MM X 3o M (COR BRANCA) ROLO 200

Io4 FITAS PARA GLICEMIA CAPILAR CX C/ so UNID GETECH FREE CX 1020

m5 FIXADOR P RAIO X AUTOMATICO P 38 LITROS CX

mó FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - XG (PACOTE C/ os LINID) PCT 50

Io? FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - G (PACOTE COM 07 PCT 50
UNIDADES) f

Ios FRALDA DESCARTAvEL PEDIATRICA - M (PACOTE COM os PCT 20
UNIDADES)

f\ Io9 FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA . G (PACOTE C/ os PCT 100
UNIDADES) v r

III) FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - M (PACOTE C/ os PCT 20
UNIDADES) v I

I I I FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P PCT 20

I I2 FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA P PCT 30

I I3 FRALDA DESCARTÁVEL RN PCT 30

I I4 FRALDA GERIATRICA XG PCT 300

I I5 FRASCO ASPIRADOR PARA SAI'DA DE AR COMPRIMIDO UN 20

I Ió FRASCO ASPIRADOR PARA SAIDA DE vÁCUO UN 20

I II FRASCO DESCARTÃvEL P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML UN 3000

I Is FRASCO UMIDIFICADOR E NEBULIZADOR DE 02 TAMANHO PADRÃO UN 40

I I9 GEL PARA ULTRASSOM - GALÃO 5 L GALÃO 3

120 GLICOSIMETRO G-TECH UN 80

12I INDICADOR BIOLOGICO AMP. 24 HORAS AMPOLA 100

122 IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE FRASCO DE I LITRO FRASCO 70

I23 IODOPOLIYIDONA TOPICO FRASCO DE I LITRO FRASCO 100

I24 LAR INGOSCÓPIO KIT COMPLETO ADULTO UNI 5

JX
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Marca! Valor Valor
Item DBSCYÍÇãQ _' I Unidade Qtde' Modelo Unit. Total

125 LARINGOSCÓPIO RIT COMPLETO PEDIÁTRICO - UNI 4

12ó LENÇOL DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO - 2,10 M x 90 CM (PACOTE C/ PCT 3000
50 UNIDADES) `

127 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL - N° 7.1) (P) PAR 500

128 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL - N° 7.5 (M) PAR 500

129 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL - N° 11.1) (G) PAR 300

13o LUVA CIRURGICA ESTERIL - N°ó.5 PAR 200

131 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL- N° 6.o PAR 300

132 LUVA PLÁSTICA ESTERIL DESCARTAVEL PCT 100 UND PCT 200

133 LUVA PRIxfEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTAVEL (G) (Cx C/Ioo Cx 350
PARES)

134 LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTAVEL (P) (Cx C/Ioo Cx 400
¬ PARES) 1 v

135 LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO DESCARTAVEL (M) (CxC/Ioo Cx 1000
PARES)

13ó LÃMINA P/ BISTURI - N° 11 (cAIxA C/ Ioo UNIDADES) Cx z

131 LÁMINA P/ BISTURI - N° 15 (CAIXA C/ 101) UNIDADES) Cx 10

13s LÁMINA P/ BISTURI - N° 24 (CAIxz C/IooN UNIDADES) Cx 5

139 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA COM Cx 60
RE'SERVATORIO _

14o MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM Cx 40
RESERVATÓRIO `

141 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO NEONATAL COM Cx 4
RESERVATORIO

142 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 50 Cx 4000
UNIDADES)

143 OTOSCÓPIO COMPLETO UN 1 5

144 OXIMETRO DE PULSO INFANTIL UN 15

145 OxIMETRO DIGITAL DE DEDO UN 3 5

146 PAPEL GRAU CIRURGICO ~ 10 CM x 100 M (ROLO) ROLO 20

*N 147 PAPEL GRAU CIRURGICO - 30 CM x 100 M (ROLO) ROLO 20
4 1411 PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM x IooMT ROLO 20

149 PAPEL. RRAFT NATURAL - 0.60 x óo M (BOBINA) ROLO 2

150 REVELADOR P/ RAIO-x HOSPITALAR - PROCESSO AUTOMÁTICO GALÃO 7
(GALAO C/ 05 LITROS)

151 SERINGA DESCARTAVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE so ML UN 200

152 SERINGA DESCARTAVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM BICO 60 UNI 300

153 SAEFRINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 3ML UN 15000

154 SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 5ML UN 15000

155 SERINGA DESCARTAVEL C/ AGULHA 01 ML UN 20000
I5ó SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA IoML LUER sLIP UN (5000

157 SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20ML LUER SLIP UN (5000
15s SONAR CARDIOFE'I'AL UN 10

159 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° (18 UN 5000
(URETRAL. RETAL` GÁSTRICA` DUODENALÀ` NASAL)

160 SONDA DE ASPIRAÇÃQ TRAQUEAL Cl' VÁLVULA - N° 10 UN 5000
(URETRAL. RETAL. GASTRIC'A` DUODENAL. NASAL)

IóI SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 12 UN (000
(URETRAL. RETAL. GASTRICA` DUODENAI... NASAL)

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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W» ' a 0:81, 1:1: 1:11:
162 sONDA DE AsP1RAÇÃO TRAQUEAL C/ vÁLvULA - N° 14 UN1 1000 1

(URETRAL. RETAL` GASTR1CA, DUODENAL. NASAL)

163 sONDA DE FOLEY 02 v1As c/ BALÃO - N° 10 ‹sONDA vEs1CAL DE UN 50
DEMORA)

164 sONDA DE FOLEY 02 ls C/ BALÃO- N° 12 (sONDA vElAL DE UN 100
DEMORA)

165 sONDA DE FOLEY 02 v1As c/ BALÃO - N° 14 ‹sONDA vEs1CAL DE UN 100
DEMORA)

166 sONDA DE FOLEY 02 ls C/ BALÃO- N° 16 (sONDA v'EscL DE UN 100
DEMORA)

167 sONDA DE FOLEY 02 v1As c/ BALÃO - NO 18 (sONDA vEs1cAL DE UN 100
DEMORA)

168 RONDA DE FOLEY 02 ls c/ BALÃO - N° 20 (sONDA vElAL DE UN 50
fx DEMORA)

169 sONDA DE 1-'OLEY 02 v1As c/ BALÃO - N° 22 (sONDA vEscL DE UN 50
DEMORA)

170 sONDA NASOENTERAL TAMANHO 12 UN 50

171 sONDA NASOENTERAL TAMANHO 15 UN 50

172 sONDA NASOENTERAL TAMANHO s UN 20

173 sONDA NASOGÁSTR1CA CURTA - N° 06 (EsTÉRlL) UN 10

174 sONDA NASOGÁSTRlCA LONGA - N° 08 (ESTER1L) UN 50

175 sONDA NASOGÁSTRTCA LONGA - N° 12 (EsTERlL) UN 100

176 sONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14 (ESTER1L) UN 100

177 sONDA NASOGÁSTRlCA LONGA - N° 16 (EsTERIL) UN 100

178 sONDA NAsOGÁsTRc LONGA - N° 18 (EsTER1L) UN 100

179 sON DA NASOGÁSTR1CA LONGA - N° 20 1EsTER1L1 UN 100

180 sONDA NASOOASTRlCA LONGA - N° 22 (ESTERlL) UN 100

181 sONDA URETRAL - N° 06 (sONDA DE ALív1O) ' UN 150

182 sONDA URETRAL - N° 08 (sONDA DE ALivIO) UN 150

183 sONDA URETRAL - N° 10 (sONDA DE AL1v1O) UN 1000

"'\ 184 sONDA URETRAL - N° 12 (sONDA DE ACH/10) UN 2000

185 sONDA URETRAL - N° 14 (sONDA DE ALil) ` UN 2000
186 sONDA URETRAL - N° 16 1 sONDA DE ALíl) UN1 1000

187 TELA LTRUROICA 100% Po1.1PRoP1LENO 15x15 UN1 60

188 TERMOMETRO cL1N1CO D1<11TAL UN 70

189 TERMOMETRO D1G1TAL PARA AMBlENTE OU GELADEIRA C/ UN 30
MAX/MIN v r

190 TOUcA c1RURG1cA DESCARTAVEL (cAl C/ 100 UN1DADES) cx 200

191 TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.0 c/ CUFF UN 50

192 TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ cUFF UN 50

193 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 5.5 c/ CUFF UN 50
194 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 6.0 C/ CUFF UN 50

195 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 6.5 c/ CUFF UN 70
196 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 7.0 cf CUFF UN 70

197 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 8.0 c/ cUFF UN 50
198 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 9.0 c/ GUFF UN 50
199 TUBO ENDOTRAQUEAL N°. 9.5 c/ CUFF UN 50
200 TUBO ENDOTRAQUEAL N°.7.5 C/ CUFF UN 70
201 TUBO EN DOTRAQUEAL s/CUFF 1NF. 2.5 UN 20
202 TUBO ENDOTRAQUEAL s/cUFF 1NF. 3.0 UN 20

/
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Item Descrição _ . ' ` Unidade Qtde, maix :1322... :213:

203 lrUBO ENDOTRAOUEAL s/CUFF INF. 3.5 A UN 20
204 TUBO BNDOI'RAOUI-:AL s/cUFF INF. 4.o UN 20
205 TUBO ENDO'IRAOUBAI. s/CUFF INF. 4.5 UN 20
zoó URITEx DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA UNI 200
207 vAsELINA LÍQUIDA LITRO 10

Total da Cotação -----------------------------------------------------------------------

Validade da Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
Cidade- UF, __ de de 2021.
Telefone:
Banco: AG: CC: _____

"1

CARIMBO COM CNPJ/MF E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67)3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021

PREGÃO PRESENCIAL N" 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa) , CN PJ/MF
q n° situada (endereço completo)

, declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso Vll, art.

4° da Lei Federal n° l0.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de
Pregão Presencial N° 017/202 l , autorizado pelo Processo Administrativo n° 062/202l.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

( )¬ de _ de 2020.
cidade estado

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

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67)3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa
de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a
existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2°. do art. 32 da
Lei Federal n° 8.666/93 jk

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO soclAL DA EMPRESA

No DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67)3243-1117
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ANEXO V

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 062/2021
PREGAO PRESENCIAL No 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

.......................................................................................... inscrito no CNPJ/MF sob o
nn por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
........................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade n° e do
CPF/MF no ....................................... _, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal
n° 8.666, de 21 dejunho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega

‹›z-\ menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). W

- MS, de de

Assinatura do representante legal da empresa
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 062/2021

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 792154100 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO Vl

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Local de realiQeão da sessão: Av. Reginaldo Lemes da Silva. n° 01. Centro, Dois Irmãos do Buriti-MS.

Data: / /

Horário: horas.

Aos do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, cujo Paço Municipal encontra-se situado
a Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° OI, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal. Wlademir de Souza Volk, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n°

¬ 8.666/93 e posteriores alterações, e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta
` apresentada no Processo Administrativo n° 062/2021, modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 017/2021 -

Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira do Município, conforme Ata da sessão pública do dia ........
e homologada em .......... _, RESOLVE registrar os preços para aquisição de material de consumo médico
hospitalar, através do Sistema de Registro de Preços oferecido pela empresa ......... , inscrita no CNPJ sob o n°

com sede CEP......... _, Municipio de .......... . telefone: neste ato representado pelo(a)
senhor(a) ................. portador do da cédula de identidade n° ......... e do C PF n° .......... , de cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame acima referido observada as condições enunciadas nas cláusulas
que se seguem:

1. cLÁUsULA PRIMEIRA - Do oBJETo
I.l Constitui o objeto do presente Processo licitatório o registro de preços na modalidade pregão presencial
para aquisição de materiais hospitalares para atender as unidades de saúde do Municipio de Dois Irmãos do
Buriti/MS. de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência deste edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. i. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os
preços a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas,

\ vierem celebrar contrato para aquisição do objeto nas condições definidas neste edital e seus anexos e. se for
o caso. com as demais classificadas que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro menor preço,
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. A Pregoeira convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis,
informando o local. dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1.0 prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Pregoeira.

2.3. Colhidas as assinaturas. a Comissão Permanente de Licitações providenciará a imediata publicação no
Diário Oficial do Município.

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

2.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de
Registro de Preços, sem prejuizo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as
demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

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

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmãos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de l2 (doze) meses, a contar da data

de publicação de Seu extrato.

3. cLÁUsULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Dois Irmãos
do Buriti. Estado do Mato Grosso dO Sul, na qualidade de Usuária da Ata.

3.2. Caberá à Usuária da Ata a responsabilidade, após O registro de preços, pelo controle do cumprimento de

todas as Obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das Sanções previstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Orgão Gerenciador dO Sistema de Registro de Preços, do não

comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho Ou instrumento equivalente, conforme O caso,

visando a convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltOsO.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão Ou entidade de Outros municípios que não

tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços

deste Município.

3.4.1. As Adesões previstas na forma do item acima não poderão exceder ao dobro do quantitativo de cada item

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os Órgãos participantes.
independentemente dO número de órgãos não participantes que aderirem. `

3.5. O Município de Dois Irmãos dO Buriti não se Obriga a firmar contratações Oriundas dO Sistema Registro de

Preços, ficando-lhe facultada a utilização de Outros meios para aquisição de item. respeitada a legislação relativa

às licitações. Sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. cLAUSULA QUARTA - DO ACEITE E RECEBIMENTO

4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante emissão de Autorização de Fornecimento Ou

documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante participante da Ata de Registro de Preços e

autorizada pelo Órgão Gerenciador, a qual lavrará O contrato Ou documento equivalente dela constando: O

nome do beneficiário a data, O local da entrega, a quantidade pretendida. O valor unitário e total e O prazo

para entrega.

4.2. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) Obrigada(S) a atender as Autorizações de Fornecimentos

efetuadas dentro do prazo de validade dO registro, mesmo Se a entrega Ocorrer em data posterior ao seu

vencimento.

4.3. O prazo máximo para entrega dos materiais Será de até 03 (três) dias úteis da data de recebimento da
Autorização do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.4. NOS casos de urgência a Contratante poderá solicitar que a entrega OcOrra em até l (um) dia, devendo
constar especificamente tal condição na autorização de fornecimento Ou documento equivalente.

4.5. Os materiais hospitalares deverão ser entregues com no máximo l/3 de comprometimento de Sua
validade, quando for O caso, contados da data de sua fabricação.

4.6. Em caso de atraso na entrega dO Objeto, a Contratada deverá apresentar justificativa devidamente
comprovada, SujeitandO-se a aceitação da CONTRATANTE.

4.7. Será recusado Objeto que não atenda as especificações constantes neste edital e/Ou que não esteja
adequado.

4.8. Caso a(s) licitante (S) classificada(s) em primeiro lugar não receber Ou não retirar a nota de empenho Ou
instrumento equivalente, nO prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a Segunda classificada
para fornecer O Objeto. e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as

penalidades cabíveis.
4.9. A segunda classificada só poderá fornecer O produto à Administração quando a primeira classific a
tiver seu registro junta a Ata cancelada. \
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4.10. Os produtos. objeto desta licitação, deverão ser acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de
acordo com a Autorização de Fornecimento devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o
produto., o valor unitário, a quantidade.. o valor total e o local da entrega dos materiais , além das demais
exigências legais.

4.1 l. Relativamente ao disposto no presente tópico. aplicam-se, subsidiariamente. no que couber, as
disposições da Lei n° 8.078 de l 1/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.

4.12. As despesas relativas ao fornecimento do objeto correrão por conta exclusivas da usuária da ata.

5. cLÁUsuLA QUINTA - DA coNTRATAÇÃo
5.1. As obrigações decorrentes e constantes do Registro de Preços será firmado com o Municipio de Dois lnnãos
do Buriti., observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93., e
será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento. quando presentes obrigações
futuras.

5.1.1. Esta Ata de Registro de Preços é parte integrante do Edital de Convocação., cujas condições deverão
ser mantidas na sua integralidade.

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

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

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

ó. cLÁusULA sExTA - Do PREÇO E REVISÃo
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado. a Comissão de
Licitação notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e

“X especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente
desonerará a prestadora em relação ao item e cancel-ara o seu registro, sem prejuizos das penalidades
cabíveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras. respeitada a ordem de classificação
visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Municipio de Dois Irmãos do
Buriti - MS solicitar nova licitação para a aquisição do objeto, sem que caiba direito de recurso.

7. cLÁusULA sÉTlMA -- Do PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar o
número do banco. da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado, a critério da Administração
no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a apresentação de notas fiscais
acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal. ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. /x
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7.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança. este será devolvido e o pagamento será sustado para que a
fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo lpara o pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentação do mesmo.

7.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Orçamento e Finanças, a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceita-la.

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

7.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

7.6. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

,,-\ 7.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora
do prazo de pagamento. serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte
da contratante. 1

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais. a Detentora
da Ata estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula.

8.2. Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, l, lll e lV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial da ata de registro de preços, a Detentora da Ata poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
licitante multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

8.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a Detentora da Ata se sujeitar à
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

fx 8.4. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas
leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto do
fornecimento. cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifiq ue a adequação da conduta por parte da Detentora da Ata, após o que deverão ser aplicadas sanções de
grau mais significativo.

8.5. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da Lei n°
l0.520 de 2002., do Decreto Municipal n° l83 de 2009:

a) lnexecução total ou parcial do contrato;

b) Apresentação de documentação falsa;

c) Comportamento inidôneo;

d) Fraude fiscal; I

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.6. As sanções serão aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Detentora da Ata, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a
terceiros. M
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8.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme
a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes
que surgirem., conforme o caso:

Item Descrição da Infração Grau Multa

l Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter permanente. 7 O 4% Or dia
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. " ` p

7 Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZACAO, sem motivo 4 l 60/, Or dia
.... . . ,, . ' . O

justificado; por ocorrencia; ' p
., Suspender ou interromper. salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os o .
_) . . . . . . . 5 3.2 /o por dia

fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento;

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes: por ocorrência. 5 3,2% por dia
P rmitir situa ão e crie a sibilid o ca s os f ic . lesão cor oral ou .5 e A . ç qu poas . ade u u e dan is o p 6 4,0% por dia
consequencias letais; por ocorrencia.

6 Inexecução total do contrato: 10 10%

_I,\ Para os itens a seguir, deixar de:
7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 0,2% por dia
8 Iniciar a. entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos 2 02% por dia

estabelecidos por esta Ata; por item, por ocoi'rencia.
9 Ressarcir o Órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, mesmo que
10 não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 3 0,8% por dia

FISCALIZAÇAO: por ocorrência.
I l Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZACAO, por 3 O 8% Or dia

ocorrência; ` p

* lncide sobre a parte inadimplt'da.

8.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total da Ata de Registro
de Preços. o que ensejará o cancelamento do preço registrado.

8.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha
,_\ a Dctcntora da Ata ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.1 1. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos foituitos, devidos e formalmente justificados e
comprovados. e sempre a critério da autoridade competente. conforme prejuízo auferido.

8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

8.13.

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou
quando não restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do
Buriti/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa
aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociaçfl
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9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados
no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá .na convocação da prestadora com classificação imediatamente
subsequente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado¬ no respectivo processo. no prazo de 05
(cinco) dias úteis. contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão da Secretaria Municipal de Saúde
de Dois Irmãos do Buriti. Estado do Mato Grosso do Sul. na qualidade de Usuária da Ata., cujos Programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
equivalente. observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62. da Lei Federal
n°8.666/93 e alterações.

.¬ 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DO PREÇO REGISTRADO
l 1.1. Considerando tratar-Se dejulgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por
item. HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras
licarn assim registrados:

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT VLR UNT VLR TOTAL

la Classificada:

2a Classificada:

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço Será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o
disposto no art. 61., parágrafo único, da Lei Federal 11° 8.666/93.

¬ 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. AOS casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n°10.520. de 17 de julho de 2002,
da Lei Federal 11° 8.666. de 21 de junho de 1993. da Lei Municipal n° 1159/2019, do Decreto Municipal n°
049/201 le demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito O foro da cidade de Dois Irmãos do Buriti renunciando de qualquer outro. por mais privilegiado
que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Dois Irmãos do Buriti-MS. de de 2021.

A
Wlademir de Souza Volk LlClTANTE

Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N0 062/2021

PREGÃO PRESENCIAL VN° 017/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO vn

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURJTI - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com
Sede na Av. Reginaldo Lemes da Silva, riO 01, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS. representada
neste atO pelo Prefeito Municipal, Wlademir de Souza Volk, brasileiro. empresário, casado,
portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF n°. 836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua
Campo Grande, S/N, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, doravante denominada Contratante e a
empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n°

,.»\ , com 1 estabelecimento na
. na cidade , doravante

denominada Contratado, representada neste ato por , brasileiro,
portador da carteira de identidade tipo RG n° , emitida pela SSP/_, e do CPF n°

, pactuam o presente Contrato, cuja celebração toi autorizada pelo despacho de
homologação do processo de PREGÃO PRESENCIAL 11° 017/2021- PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 06212021 e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual redação atendidas as cláusulas e
condições que Se enunciam a seguir:

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento legal pela lei 10.520, de 17 dejulho de
2002. aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da lei federal 11° 8.666, de 21 dejunho
de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. de conformidade
com O edital de Pregão Presencial n° 017/2021, aprovado pela Procuradoria J urídica, procedimento licitatório
adjudicado pelo pregoeiro em _/_/ e homologado em __/_/ pelo Exmo. Prefeito Municipal,
anexo ao Processo Administrativo n° 062/2021.

1. cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por Objeto a aquisição de materiais hospitalares para atender as unidades de
saúde do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS.

2. cLÁUSULA SEGUNDA - DO vALOR

2.1. O valor total para aquisição de aquisição de materiais hospitalares para atender as unidades de saúde do
Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, objeto deste contrato, é de R$
( ). conforme tabela abaixo:

- VLR VLR
ITEM DESCRIÇAO UND QNT UNT TOTAL

VALOR TOTAL RS

2.2. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo Os salários e todos os encargos
(sociais, trabalhistas. previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos
(impostos, taxas, emolumentos. contribuições fiscais, e para fiscais, etc.), a administração, o lucro, as
despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes, ocorrendo tal operação, única e
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como qualquer
Outro encargo Ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução dO
objeto da licitação. /x
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS coNDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar o
número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado., a critério da Administração
no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a apresentação de notas fiscais
acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN DT.

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

3.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Orçamento e Finanças, a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceita-la.

_,,¬\ 3.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de
' atendimento das condições contratuais.

3.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

3.6. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

3.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância. pela Prestadora
do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

3.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte
da contratante.

3.9. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no inciso xi do art. 40. da lei federal n°
8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo órgão
competente do governo federal, ou da variação efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local
ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA/ lBGE;

'-\ 3.9.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o produto
resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso
do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso;

3.10. Caso ocorram majorações significativas no custo do objeto, dentro do período contratual, majorações
estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prejudicando a sua execução, poderá
ser feito e alinhamento dos preços atingidos por estas variações, ficando eleito o índice oficialmente
determinado por lei, com o objetivo de garantir a cxequibilidade do objeto contratado.

3.11. Será efetuada a retenção para a previdência social de acordo com a legislação vigente.

4. cLÁUSULA QUARTA - Do PRAzo
4.1. O presente contrato tem duração de ( ) , podendo ser prorrogado a critério da

contratante, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1. O Fornecimento do objeto a que se refere o presente contrato corre à conta das dotações orçamentárias: -

ó. cLÁUSULA SEXTA ~ DAS oBRIGAÇõES DA coNTRATANTE E DA coNTRATADAfl
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6.1. Da contratante: através da secretaria Municipal de Saúde obriga-se a:

6.1.1. Realizar os pagamentos nos termos previstos neste contrato;

6.1.2. Contribuir para que sejam entreguem os materiais, informando os locais e horários ideais para
que a entrega seja realizada sem interrupção.

6.1.3. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave.

6.2. DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:

6.2.1. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta
licitação. tais como: salários; seguros de acidente; encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;
indenizações: vales-refeições; vales-transportes e outras que por ventura venham a ser criadas e
exigidas pelo governo.

6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação da entrega. com o tim
de constatar no local a sua efetiva execução e verificar as condições em que está sendo entregue:

6.2.3. Responder por seus empregados em decorrência dos materiais, inclusive pela imediata
indenização de danos por eles eventualmente causados; ~

6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados à administração ou a terceiros. decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o
acompanhamento pela secretaria municipal de administração;

6.2.5. Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessários;

6.2.6. Assumir. a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação deste pregão:

6.2.7. A contratada tica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, até 25% do valor do contrato.

7. cLÁUsULA sETIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
7.1. A contratada tica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregão.

7.2. É vedada a subcontratação, salvo com autorização prévia do contratante.

¬ s. cLÁusULA oITAvA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Durante a vigência do contrato, a entrega do objeto serão fiscalizados por servidor designado para esse
tim, representando a contratante.

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à
contratada. em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

9. cLÁUsULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA

9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a
CONTRATADA estará sujeita as sanções delinidas nesta Cláusula.

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, l, lll e lV, da Lei n° 8.666/93. pela inexecução total ou
parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa. aplicar à
CONTRATADA multa Sobre a parcela inadimplida do contrato.

9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar à
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. j>g
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9.4. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas
leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarein prejuizos significativos ao objeto da contratação,
cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) .para a mesma infração, caso não se verifique a
adequação da conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais
significativo.
9.5. São exemplos de infração administrativa penalizãveis, nos termos da Lei n° 8.666 de l993, da Lei n°
l0.520 de 2002, dos Decretos Municipaia l83 de 2009:

a) lnexecução total ou parcial do contrato;

b) Apresentação de documentação falsa;

c) Comportamento inidôneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

›×”\ 9.6. As sanções serão aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
` desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

9.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações sãoatribuidos graus, com percentuais de multa conforme
a tabela a seguir. que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes
que surgirem, conforme o caso:

Item Descrição da Infração Grau Multa
I Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter permanente. ., O 4% or dia

ou deixar deprovidenciar recomposição complementar; por ocorrência. é' ` p
- x s 'n " f itr el F ZA ÃO sem motivo .2 Recusar se a e ecutara.determ1 açoes e as p a ISCALI Ç , 4 1,6% por dia

justificado; por ocorrência;
., Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. os O, .
.i . . . . . . e . _ 5 2/0 por dia

fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento.
4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 5 â,2% por dia

Permitir situa ão ue crie a ossibilidade ou cause nos ti ico, lesão co oral ou .
5 , . Ç q. p, . da S fp 6 4,0% pordia

consequencias letais; por ocorrencia.
6 lnexecução total do contrato; lO 10%

Para os itens a seguir, deixar de:
'X 7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. l 0,2% por dia

iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos o .
8 . . , . 2 0,2 /o por dia

estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia.
9 Ressarcir o Órgão por eventuais danos causados por sua culpa: 2 0,4% por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, mesmo que
IO não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 3 0,8% por dia

FISCALIZACAO; por ocorrência.
Cum rir determina ão formal ou instru ão com lementard FISCALIZA ÃO, or , .'l ocorrência. ç Ç p a Ç p 3 0.890 por dia

* Incide sobre a parte inadimplida.

9.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que
ensejará a rescisão contratual.

9.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente
detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. `
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9.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que
se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.. -

10. cLÁUsULA DÉCIMA - DA REscIsÃo Do coNTRATo
10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração
judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:

l0.2. l. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais.

10.22. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna, não
efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da apresentação da fatura sem qualquer

f\- satisfação do débito, a contratada poderá suspender as entregas, independentemente de interpelaçãojudicial.

12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltará à situação de
normalidade, a CONTRATANTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os
recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos fornecimentos.

11. cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FORO
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmãos do Buriti-MS, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados. assinam o presente instrumento. em 02 (duas) vias, os
representantes das partes.

Dois Irmãos do Buriti -MS, ___ de de

JD. wLADEMIR DE soUzA voLK coNTRATADA
Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa , 'inscrita no CNPJ/MF 11° . por
intermédio de seu representante legal o Sr. (_a) . portador (a) da Carteira de
Identidade n° expedida pela _/___ e de CPF n° , DECLARA,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei. que esta empresa. na presente data, é
considerada

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso l, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( 1 EMPRESA DE PEQUENOPORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/ 12006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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