PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

EDITAL PADRÃO DE FORNECIMENTO
PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019
PREÂMBULO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE, a pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
através do Pregoeiro Mayco Pablo Santos Araújo e sua equipe de apoio, designados pelo Exmo. Sr.
Prefeito Djalma Alves de Souza através da Portaria nº 089/2019, de 19/08/2019, publicada no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, edição do dia 20/08/2019, torna público, para
conhecimento dos interessados, que em atendimento a solicitação da Secretária Municipal de Saúde,
e com a respectiva autorização do Prefeito Municipal, realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser realizado por meio da utilização de
recursos de tecnologia da informação – Internet, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006,
Decreto Estadual nº 32.539 de 24/10/2008, Decreto Municipal 02/2010, aplicando-se
subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123
de 14/12/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário
a seguir:
Recebimento das Propostas Até: 13/12/2019, às 08:00 HS
Abertura das Propostas: 13/12/2019, às 08:00 HS
Início da Sessão de Disputa de Preços: 13/12/2019, às 10:00 HS
Sistema eletrônico utilizado: BLL COMPRAS (Bolsa de Licitações do Brasil)
Endereço eletrônico: http://bll.org.br/
Dados para contato: SISTEMA BLL: Suporte ao Fornecedor (41) 3097-4600 - contato@bll.org.br /
Financeiro: (41) 3097-4646 - contasareceber@bll.org.br.
Pregoeiro: Mayco Pablo Santos Araújo
E-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com
Endereço: Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de
Brasília – DF.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Solidão - PE,
credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, cujos
acessos estão disponíveis no site da BLL COMPRAS (Bolsa de Licitações do Brasil), no endereço
http://bll.org.br/.
2.

OBJETO

Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Solidão/PE, conforme termo de compromisso nº 2614401712201021466
firmado com o Ministério da Saúde.
3.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
3.1 O valor total estimado da contratação será de R$ 62.085,00 (sessenta e dois mil e oitenta e
cinco reais), distribuídos em 20 itens.
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3.2
Para fins de adjudicação, os valores unitários e globais, MÁXIMOS, admitidos pela
Administração para os itens da presente contratação são os constantes no quadro abaixo, sob pena
de desclassificação da proposta.

Item

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor
unitário

Valor total

1

NEGATOSCOPIO - Carenagem confeccionada
em Poliestireno de alto impacto Reator eletrônico,
proporcionando maior durabilidade Lâmpada
fluorescente de 8 watts proporcionando luz
branca e homogênea Pode ser utilizado em três
posições: horizontal , vertical , e pode ser fixado
na parede. Acompanha suporte para fixação de
radiografias. Visor de acrílico leitoso e
UNIDADE
translúcido, com a sua superfície totalmente
plana para facilitar a traçagem com régua. Peso
líquido: 588 g Peso bruto: 688 g Reator
eletrônico: 8 W Lâmpada fluorescente: 8 W
Tensão: 220V Frequência: 50/60 Hz Consumo:
10 W Dimensões: 35 x 22 x 6 cm.
Utilizado para análise e traçado de radiografias
odontológicas

4

R$ 480,00

R$ 1.920,00

2

ALTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21
LITROS - HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS
Consumo de Energia 485 Watts/hora. Cor
Branca. Câmara Aço inox. Potência 1.600 Watts.
Tensão Bivolt Automático. Frequência 50/60 Hz.
UNIDADE
Dimensões Autoclave: 38 x 38 x 55 cm (L x A x
P). Dimensões Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Peso
Líquido 23,3 kg. Peso Bruto 25,9 Kg. 220w
Indicado para esterilização a vapor sob pressão.

1

R$ 4.329,00

R$ 4.329,00

2

R$ 892,00

R$ 1.784,00

3

4

FOTOPOLIMERIZADOR - Possui bateria de Ions
de Lítio de alta densidade, o que permite seu uso
por mais tempo sem necessidade de recarga.
Controle de carga inteligente que previne o efeito
memória das baterias, garantindo uma vida útil
maior para o produto. Possui 3 modos básicos de
operação sendo: - CONTÍNUO - RAMPA –
PULSADO. Permite ajuste do tempo de aplicação
UNIDADE
para cada modo de operação; e ainda, emite
beeps sonoros a cada 5s e indicando o tempo
que falta para o término da aplicação. Possui
ponteira fabricada em fibra ótica 100% coerente e
autoclavável a 135°. Sistema Auto Shut Off
System que desliga sem necessidade de
interação com o operador depois de um período
aproximado de 20s sem uso;
BIOMBO PLUMBÍFERO COM RODIZIOS Biombo blindado com chumbo, na espessura
calculada, na dimensão desejada, revestido com
laminado melamínico (fórmica), na cor
UNIDADE
especificada, eficiente na proteção contra
radiações ionizantes. Barreira para absorver
radiação ionizantes.

4

R$ 5.399,00 R$ 21.596,00
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5

JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO - Ultrassom para remoção de
biofilme mineralizado ou para tratamento
endodôntico, possui também jato de bicarbonato
para remoção de biofilme desmineralizado.
Chave seletora para ajuste rápido da potência de
remoção ou terapia endodôntica, com 4 níveis de
rotação da bomba peristáltica. Além disso, o Profi
Neo possui reservatório de água incorporado ao
aparelho e acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio
Supra.
Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e
jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do
cálculo e do biofilme não mineralizado.
Corpo com Dimensões Reduzidas - Leve e de
fácil posicionamento para o trabalho,
confeccionado em poliestireno de alto impacto
com espessura de 3 mm com plástico injetado.
Oferece alta resistência estrutural e à oxidação.
Peças Metálicas - Com pintura lisa e tinta à base
de epóxi. Permite fácil desinfecção, sem que os
produtos alterem a pintura do aparelho.
Interno do Aparelho: Filtro de ar; Válvula dupla
pneumática; Reservatório de bicarbonato de
sódio; Bomba peristáltica; Sistema de ar
comprimido.
Externo do Aparelho: Painel contendo: led indica
que o aparelho está energizado; Chave seletora
do ultra-som ou jato de bicarbonato; Chave
seletora de potência do ultra-som regulável em
sete estágios permite mais ou menos potência.
Dependendo da massa do cálculo e de sua
UNIDADE
densidade e oferece maior conforto ao paciente
durante a remoção e chave de regulagem em três
níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da
bomba peristáltica.
Circuito Eletrônico com Estabilizador de
Freqüência: Não permite que as oscilações
comuns da rede elétrica interfiram no padrão de
vibração ultra-sônica do equipamento.
Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato
Anatômico: De fácil empunhadura, permite
precisão no trabalho de raspagem e melhor
sensibilidade tátil para completa remoção do
cálculo, pois não é a força aplicada que fará a
remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao
dente.
Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com quatro
pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes
uma a outra, que trabalham sob altíssima
pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30
kHz ± 5 com a mesma amplitude e freqüência.
Duas capas protetoras do transdutor rígidas,
removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º
C, o que elimina a contaminação cruzada e não
submete o transdutor à autoclavagem,
preservando sua vida útil, pois é sabido que
esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico
comprometem seu rendimento.
Ponta Ativa do Instrumento: Com movimento
linear antero posterior longitudinal ao cabo com
amplitude variável, dependendo da potência, de
0,05mm a 0,1mm. Por não apresentar
movimentos em outros planos, a ponta ativa não

1

R$ 2.100,00
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6

risca e não martela a superfície do dente; O que
propicia uma raspagem eficiente, sem que a
superfície fique irregular; oferece maior eficácia
na remoção do cálculo supra e subgengival, nas
superfícies vestibulares, linguais ou palatinas,
fossas e fissuras oclusais, nas superfícies
interproximais.
Acompanha Três Pontas: Para remoção do
cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas
chaves para instalação dos tips contendo um anel
de borracha resistente, com prolongador de
proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar
quando da troca, todos esterilizáveis em
autoclave.
Sistema de Remoção do Biofilme: Não
mineralizado selecionado através da chave
seletora no painel e consta de um reservatório de
bicarbonato de sódio, que armazena a
quantidade de bicarbonato para uma profilaxia.;
Evitando que o pó fique úmido obstruindo as
partes internas do aparelho, altamente resistente,
oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade
no jato ativo;; Tampa transparente permite
verificar a quantidade de pó no interior do
reservatório e se o turbilhonamento está sendo
feito com eficiência; sistema de travamento de
rosca em corpo de acrlico.
Peça de Mão do Jato de Bicarbonato: Removível
e esterilizável em autoclave até 134º C.
Filtro de Ar: Com saída para o dreno na parte
inferior da caixa do aparelho para drenagem da
umidade do ar elimina possíveis partículas
sólidas retidas no filtro.
Válvula Dupla Pneumática: Que atua com ar e
água; Abre e fecha a água das peças de mão
evitando respingos durante as paradas de
funcionamento.
Pedal Único de Acionamento: Para ultra-som e
jato de bicarbonato de sódio; Formato redondo
com acionamento de qualquer ângulo.
Mangueiras Lisas, Leves e Flexíveis: De fácil
desinfecção e ausência de tensão nas mãos do
operador.
Tensão de Entrada: Com três opções de
acionamento na chave seletora de tensão
localizada na parte inferior do aparelho; Permite
ser ligado em 110 / 127 / 220V.
MOCHOS - PVC em acabamento fosco, com
cores da natureza. Fácil regulagem da inclinação
e da altura do encosto por alavanca
independente, que permite ajuste anatômico.
Estofamento com espuma espessa, revestida em
laminado de PVC, garantindo maior resistência e
rigidez. Sem costura e de fácil assepsia Sistema
UNIDADE
a gás para regulagem de altura do assento. Base
giratória com cinco rodízios. Proteção do encosto
reforçada.
Mocho para uso de profissionais da área de
saúde que necessitam ficar sentados por um
longo período de tempo. A utilização do mocho
proporciona facilidade de movimentação.

4

R$ 462,00
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7

8

9

SELADORA - Selagem para embalagem de até
25 cm de largura. Sistema de selagem tipo barra
aquecida. Espessura de selagem de 13 mm
atendendo as normas internacionais de
UNIDADE
segurança. Área de selagem: 250 mm. Tensão:
220. Específica para embalagens de papel grau
cirúrgico e filme BOPP.
CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (MICROMOTOR
E CONTRA ANGULO) - CONTRA ANGULO:
Encaixe Universal Intra, esterilizável em
autoclave até 135°C; Transmissão 1:1 passível
de uso com brocas tipo "AR" e "FG"; Sistema de
troca broca convencional, recartilha soft. Mínimo
de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.
Acoplamento INTRAmatic; Giro livre de 360º;
Spray Externo; Utiliza brocas PM de 2,35mm e
brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização
do acessório mandril vendido separadamente).
UNIDADE
Destina-se para preparação de cavidades: Micro
motor; encaixe Borden 2 furos: Spray para
refrigeração por condução interna; Sistema de
encaixe universal Entra. Esterilizável em
autoclave até 135°C. Acoplamento Borden.
Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm;
Para trabalhos como: preparo de cavidades,
profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de
restaurações e trabalhos leves em laboratório de
prótese;Limpeza interna de "inlay-onlay" de
resina e cerâmica.
KIT DE CANETA COMPLETO - Turbina 504:
Possui acoplamento Borden, spray único, rotação
máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca
(FG); Torque: 0,11 Ncm; Longa vida útil:
Rolamentos de cerâmica garantem a durabilidade
por muito mais tempo; Rotores Balanceados:
Baixo nível de ruído e vibração menos estresse
para o dentista e paciente; Certificado INMETRO
de Conformidade no Brasil; Biossegurança:
Todos os instrumentos são esterilizáveis até
135ºC; Durabilidade garantida por até 1.000
ciclos de esterilização; A superfície lisa facilita a
assepsia dos instrumentos.
Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento Borden
INTRAmatic; Spray Interno; Rotação de 5.000 a
20.000 rpm; Encaixe INTRAmatic Universal: fácil
manuseio: permite giro livre de 360º; Baixo nível
UNIDADE
de ruído e vibração: menos estresse para o
dentista e paciente; Esterilizável em autoclave até
135°C.

4

R$ 358,00

R$ 1.432,00

1

R$ 980,00

R$ 980,00

2

R$ 1.250,00

Contra Ângulo: O Contra-Ângulo 500 possui giro
livre de 360º; Acoplamento INTRAmatic; Spray
externo; Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas
de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do
acessório mandril); Baixo nível de ruído e
vibração; Encaixe INTRAmatic Universal; A
angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a
pega durante os procedimentos, evitando a
movimentação desnecessária da mão do
dentista;
Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.
Peça Reta: Micro motor encaixe Borden 2 furos;
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Spray para refrigeração por condução interna;
Sistema de encaixe universal Entra; Esterilizável
em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden;
• Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

3.3

AVENTAL DE CHUMBO - Indicado para reter a
radiação em procedimentos radiográficos. Avental
Periapical Adulto com protetor de tireóide;
Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo
(Pb); Peso: 1,900kg; Acabamento em Polikroy
(corino especial). Cores: Azul ou Cinza. Com
protetor de Tireóide. Fechamento com velcro.
FORCEPS INFANTIL 150 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS INFANTIL 151 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 150 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 151 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 69 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 18R - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 18L - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
ALAVANCA RETA - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
SERINGA CARPULE - Registro na Anvisa.
Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para
aplicação de anestesias. Com refluxo. Evita a
injeção acidental de anestésico em vaso
sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLÓGICA\,
MATERIAL:ESTRUTURA AÇO\, PINTURA
ELETROSTÁTICA\, MATERIAL
ESTOFAMENTO:POLIURETANO INJETADO\,
ALTA DENSIDADE\, MATERIAL
REVESTIMENTO:PVC LAMINADO SEM
COSTURA\, ENCOSTO:BI-ARTICULADO\,
FUNCIONAMENTO:ELETROMECÂNICO\,
MOTORREDUTOR\, ISENTO DE ÓLEO\,
POSIÇÕES:4 MOVIMENTOS BÁSICOS\,
COMPONENTES:CAIXA COMANDO INTERNA\,
PEDAL COMANDO
VALOR TOTAL R$

UNIDADE

1

R$ 480,00

R$ 480,00

UNIDADE

8

R$ 65,00

R$ 520,00

UNIDADE

8

R$ 65,00

R$ 520,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

12

R$ 32,00

R$ 384,00

UNIDADE

10

R$ 29,60

R$ 296,00

UNIDADE

1

R$ 16.196,00 R$ 16.196,00

R$ 62.085,00

Não serão aceitos preços unitários e totais finais superiores aos estimados neste edital.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 Para fazer face às obrigações financeiras assumidas, serão utilizados recursos através do
termo de compromisso nº 2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde e da dotação
orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde deste município, constante na seguinte classificação:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 4490.00 Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1038 – Aquisição de Equipamentos para a atenção básica.
Natureza da Despesa: 4490-52 – Equipamentos e material permanente
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4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1
Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as
exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente
cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo.
5.2
A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário estabelecidos neste
Edital.
5.3
Como requisito para a participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em
campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências previstas neste Edital.
5.4
O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que
tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal.
5.5
A empresa enquadrada na condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei
Complementar nº 123/2006, DEVERÁ assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos
requisitos dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada.
5.6
A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI no processo
licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas
prerrogativas.
5.7

Ficarão impedidas de participar do certame licitatório:

a)
Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo com servidor ou
empregado da CONTRATANTE, observado o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº
8.666, de 21.06.93;
b)
Empresas que tenham sofrido, do órgão/entidade licitante, a penalidade de suspensão
temporária de licitar e contratar com a Administração, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
c)
Empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão/entidade da Administração Pública, nos
termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
d)
Empresas que tenham sofrido a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração, prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02;
e) Empresas em consórcio.
6.

DA REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
7.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA BLL COMPRAS (Bolsa de Licitações do Brasil)
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7.1. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do portal BLL Compras
(Bolsa de Licitações do Brasil), no endereço http://bll.org.br/, ou através do contato: SISTEMA BLL:
Suporte ao Fornecedor (41) 3097-4600 – e-mails: atendimento@bll.org.br e contato@bll.org.br.
7.1.1. Após realizar o credenciamento, o interessado deverá acessar o sistema com seu usuário e
senha, para confirmação e inclusão de demais documentos no sistema, para comprovação das
informações;
7.1.2. Em caso de dificuldade no credenciamento, os licitantes deverão entrar em contato com o
setor de cadastras pelo telefone 41 3097.4600 ou acessar a opção atendimento online, no site.
7.2.
Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, e receberá sua senha privativa de acesso.
7.3.
Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o
credenciamento preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data limite de
apresentação das propostas iniciais fixada no preâmbulo deste edital.
7.4.
Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas
utilizados nas licitações.
7.5.
O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações.
7.6.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado.
7.7.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a prefeitura de
Solidão/PE a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
7.8.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.

DA PROPOSTA

8.1.
No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços com o valor, expresso em
moeda nacional, com no máximo dois algarismos após a vírgula, SEM identificação do licitante, até a
data e hora fixadas.
8.2.
No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e
contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, descarregamento, custos de
montagem, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como
demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
8.3.
Para efeito de lançamento do preço no sistema eletrônico deverão ser lançados os
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS, que ao final terão seu preço total, calculados de forma
automática pelo sistema, consoante anexo VI deste Edital.
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8.4.
A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base no Termo de Referência
(Anexo I) e deverá conter:
8.4.1.

Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema;

8.4.2. Especificação dos valores unitários de cada item do processo, expressos em moeda nacional,
em algarismo e por extenso;
8.5 No momento oportuno, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.
8.6
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação efetuada
pelo Pregoeiro por meio do e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com.
8.7
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, por decisão do
Pregoeiro, no interesse da Administração, ou ainda, de acordo com o horário, ao final da disputa de
preços, tendo em vista o horário de expediente da Prefeitura municipal, poderá ser concedido o prazo
até às 10:00 hs do próximo dia útil seguinte, fato este condicionado por decisão do Pregoeiro, no
interesse da Administração.
8.8
Os documentos remetidos pelo e-mail deverão ser encaminhados em original ou por cópia
autenticada, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação do Pregoeiro. No
mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, o licitante deverá apresentar os documentos exigidos para a
habilitação, conforme previsto no item 9.1 do edital, no endereço do órgão/entidade constante do
preâmbulo.
8.9 A licitante que deixar de enviar a documentação exigida no item 9 será desclassificada e sujeitarse-á às sanções previstas neste edital.
8.10
A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura das propostas, independente de declaração do licitante.
8.11
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,
apresentarem preços inexequíveis na forma da Lei nº 8.666/93, ou contiverem irregularidades
insanáveis.
8.12
O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
8.13
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.14
O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1
Para fins de habilitação neste processo, o licitante que ofertar o menor preço aceito pelo
Pregoeiro deverá apresentar a documentação comprobatória abaixo discriminada, encaminhada
pelos correios ou portador, ao endereço indicado no preâmbulo do Edital, no horário das 08:00hs às
14:00hs, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação do Pregoeiro.
9.2

A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

9.3 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no
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caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos administradores; ou
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
9.4
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
9.4.1 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº
8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo V do Edital.
9.4.2 CNPJ.
9.4.3 Prova de inscrição estadual / municipal da sede da licitante.
9.4.4 Comprovação de enquadramento em ME/EPP/MEI.
9.4.5 Declaração dos cumprimentos de requisito de habilitação.
9.4.6 Alvará de Funcionamento.
9.5

A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em:

9.5.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
9.5.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
comprovada através de apresentação de certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal;
9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento
de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede
do licitante;
9.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento
de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede
da licitante.
9.5.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011
do TST.
9.6

Documentação relativa à qualificação técnica:

9.6.1 O licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante
atestado(s) emitidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
9.6.2 Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n°. 6.360/76 (art.2°), Decreto Federal
n°.79.094/77 (art.2°), Lei Federal n°.9.782/99 (art.7°, inciso VI) e Portaria Federal n°.2.814 de
29/05/98;
9.6.3 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária
Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n°.6.360/75 (art.2°), Decreto Federal
n.79.094/77 (art.2°) e Portaria Federal n°.2.814 de 29/05/98;
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9.6.4 COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA do farmacêutico responsável pela
venda do produto, com prazo de validade em vigor, na data deste certame;
9.6.5
9.7

Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

9.7.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo,
certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica
e financeiramente a participar do procedimento licitatório.
9.7.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
9.8 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em
órgão da imprensa oficial. Os documentos emitidos via Internet terão sua autenticidade verificada nos
respectivos sites.
9.9 As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais- MEI
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição, ocasião em que lhes será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.10 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individualMEI, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002,
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Estadual nº
32.539/2008, Decreto Municipal 002/2019 a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, além das
demais normas aplicáveis à espécie.
10.2. A partir do horário INDICADO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL e previsto no sistema, terá
início a sessão pública do pregão eletrônico.
10.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da fase de lances;
10.4. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;
10.5.

O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;

10.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema;
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10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
10.8.
O lance ofertado pelo licitante é vinculativo, não sendo possível dele desistir, salvo se alegar
erro material e tal justificativa for acolhida pelo Pregoeiro, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste edital.
10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances;
10.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da
aceitação da proposta de menor preço;
10.11. Caso a proposta de menor preço não tenha sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI, e ocorrendo empate, nos termos do §2º do art.
44 da lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo
máximo de 05 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do
art. 45 do dispositivo legal mencionado;
10.11.1.
Para fins do disposto no item anterior, entende-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006;
10.11.2.
Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI, previsto no art. 44 da lei Complementar n°
123/2006, proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado.
10.12. Encerrada a fase de lances, o licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar
a proposta de preços adequada ao lance final e a documentação habilitatória, na forma prevista neste
Edital nos respectivos itens.
10.13. A sessão será suspensa pelo prazo divulgado no SISTEMA para aguardo da Proposta de
Preços e da documentação habilitatória, cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema, a data e
horário para a retomada do pregão.
10.14. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
10.15. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação do licitante
autor da melhor oferta, com a verificação da documentação exigida neste Edital para habilitação;
10.15.1.
O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental, sobre a
regularidade fiscal do licitante que apresentou a menor proposta de preço aceita pelo Pregoeiro, bem
como a situação cadastral, sem excluir a obrigatoriedade de recepção dos documentos
comprobatórios.
10.15.2.
Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nas páginas
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10.16. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à
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regularidade fiscal das microempresas, empresa de pequeno porte ou microempreendedores
Individuais -MEI, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
10.19. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
o Contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior.
10.20. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao
Pregoeiro exigir a proposta e os documentos de habilitação dos licitantes subsequentes.
10.21. A sessão pública do pregão será suspensa pelo prazo divulgado no SISTEMA para aguardo
da documentação habilitatória, situação em que serão divulgados através do Sistema a data e horário
de prosseguimento do certame.
10.22. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas
de publicidade.
10.23. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados;
10.24. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes;
10.25. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco ou Publicação no Diário Oficial da União,
quando necessário.
11.

DA DILIGÊNCIA

11.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que
julgar necessários.
11.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.
12.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão
pública, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93.
12.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente,
em campo específico do Sistema, o pedido até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das
propostas, no horário das 08:00h às 13:00h, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição até o dia
anterior a data marcada para a sessão do Pregão.

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente.
12.4. A decisão do pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante
interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para realização do pregão,
podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro na ata.
12.5. Em até 10 (dez) minutos após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer
contra decisões do Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da
motivação do recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar
memoriais, contendo as razões do recurso, que devem ser entregues diretamente e, devidamente
protocoladas, à Comissão de Licitação da Prefeitura de Solidão - PE – situada no endereço
constante do preâmbulo do edital, no horário de 08:00hs às 13:00hs.
12.5.1. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
12.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
12.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.8. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
12.9. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro, que
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, para decisão final.
12.10. Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente.
12.11. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à
autoridade competente para a homologação.
12.12. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato no prazo definido neste Edital.
13.

DO CONTRATO

13.1. DA FORMALIZAÇÃO
13.1.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o
contrato, contados a partir da convocação pela contratante, sob pena de decair o direito à
contratação, de acordo com o que dispõe os artigos 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.
13.1.2. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das
penalidades estabelecidas pela Administração, conforme este edital e minuta de contrato anexa;
13.1.3. A contratação será precedida da inscrição do licitante no cadastro de fornecedores deste
município e da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para assinatura do
termo de contrato.
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13.1.4. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o
contrato em nome da empresa;
13.1.5. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao
Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e
convocada para celebrar o contrato.
14.

DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:

14.1

Os equipamentos serão recebidos da seguinte forma:

a)
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material/equipamento com as descrições constantes do edital e da proposta da empresa, referente à
marca, modelo e especificações técnicas. Na ocasião, o setor responsável emitirá um TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
b)
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento provisório, mediante a elaboração de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
14.2
Nos casos dos equipamentos serem entregues em desconformidade com as condições,
especificações e legislação respectivas, a Contratada será notificada para realizar as correções e
entregar novamente o objeto licitado em até 03 (três) dias, às suas expensas, renovando-se, dessa
forma, o prazo para nova análise da Contratante.
14.3
O objeto deste contrato deverá ser entregue, no prazo de 03 (três) dias, no seguinte
endereço: Na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira,
Centro, Solidão – PE, CEP: 56795-000, no horário de 08:00 hs às 13:00 hs, não sendo aceita
nenhuma entrega fora do horário estabelecido.

14.4 Caso haja algum feriado local ou nacional, o fornecedor deverá realizar a entrega no primeiro dia
útil subsequente.
15 DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura pelo prazo máximo de 06 meses.
16 DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;
16.1.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
16.1.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666-93, ou
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível;
16.1.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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17 DO PAGAMENTO
17.1
O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma
prevista neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no CADASTRO DE
FORNECEDORES DA PREFEITURA DE SOLIDÃO - PE;
17.2
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
17.3
Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço preposto, e em
hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
17.4
A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor de finanças, onde
deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo fornecimento contratado,
juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo de pagamento de 30 dias será contado a
partir do recebimento do atesto na Nota fiscal/fatura.
17.5
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data limite
para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
= Valor da parcela a ser paga.
I
Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
=
I = (TX/100)
I = (6/100)
I
= 0,0001644
365
365
TX = Percentual da taxa anual
=
6%
17.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês
seguinte ao da ocorrência.
17.6
A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento
de Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Fazenda;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
d)
Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS,
comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 á
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
18

DA FISCALIZAÇÃO

18.1
A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo da Gestora do Fundo Municipal de Saúde –
Damiana Alves de Souza Nogueira, que poderá ser auxiliada por um fiscal técnico e/ou um fiscal
administrativo do contrato, os quais deverão ser designados pela Administração no instrumento
contratual.
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18.2
A supervisão por parte da Administração, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA;
18.3
A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
19

DAS PENALIDADES

19.1
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002 e Art. 16 do Decreto Municipal 002/2010,
quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração Estadual, e será descredenciado de nosso cadastro, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e
das demais cominações legais;
19.2

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a)
pelo atraso no fornecimento ou execução dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 0,25%
(zero vírgula vinte e cinco por cento) a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento, por dia
decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b)
pela recusa no fornecimento ou execução dos serviços, caracterizada em 10 (dez) dias após
o vencimento do prazo estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global
contratado;
c)
pela demora em refazer o serviço ou fornecimento, ou corrigir falhas, a contar no
fornecimento/serviço ou em substituir o material, do segundo dia da data da notificação da rejeição:
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% (um por cento), do valor global contratado, ou do
valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
d)
pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento ou serviços,
entendendo-se como recusa não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5%
(dois vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido;
e)
pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, 10.520/2002 e
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos
incisos anteriores: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% ( um por cento) do valor global
do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.
19.3 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo.
19.4 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, se a
garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.
19.5. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
comunicação oficial.
19.6. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao
contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial.
19.7. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação
do contratante.
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19.8. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.
19.9 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n.º 8.666/93.
20.2
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
20.3
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Edital e seus anexos, bem como quaisquer
informações sobre incorreção ou discrepância neles encontradas, deverão ser encaminhados ao
Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no prazo de até 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para abertura do certame, no endereço descrito no preâmbulo do Edital.
20.4
As respostas serão enviadas por comunicado do Sistema e disponibilizadas neste até a data
marcada para a sessão de abertura do certame.
20.5
O Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem entregues ou que
forem apresentadas em desacordo com este item.
20.6
As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas
por escrito e protocoladas no setor de Licitações desta Prefeitura ou diretamente ao
Pregoeiro, no horário das 08:00 às 13:00 horas com antecedência mínima de 1 (um) dia útil para
a sua disponibilização nos termos da lei que rege as licitações.
20.7
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I -Termo de Referência;
Anexo II -Minuta do Contrato;
Anexo III -Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI;
Anexo IV -Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo V -Declaração de que não Emprega Menor de Idade.
Anexo VI -Modelo de Proposta

20.8
Os casos omissos referentes a este edital serão resolvidos com base na Lei nº 10.520/2002,
Lei nº 8.666/93 e demais normas que regem a licitação.
20.9
O fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste Instrumento, todas as
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
20.10 Fica eleito o foro do Tabira - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Solidão – PE, em 29 de Novembro de 2019.
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Djalma Alves de Souza
Prefeito

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro
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PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Solidão/PE, conforme termo de compromisso nº
2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde.
1 – INTRODUÇÃO
Os equipamentos odontológicos a serem adquiridos visam garantir a assistência odontológica
dos pacientes localizados no município de Solidão – PE e a melhoria na estrutura dos
tratamentos de saúde bucal.
Este Termo de Referência visa orientar essa contratação dentro dos objetivos pretendidos pela
Secretaria Municipal de Saúde.
2 – OBJETIVO
O objetivo deste termo de referência é a aquisição de equipamentos odontológicos, destinados
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Solidão/PE, conforme termo
de compromisso nº 2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde.
3 – SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA
A CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos solicitados, de acordo com as
normas e procedimentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Solidão, através de seu preposto,
ao Fundo Municipal de Saúde. Dessa maneira os equipamentos a serem fornecidos pela
Contratada serão:
Item

1

Descrição

Unidade

NEGATOSCOPIO - Carenagem
confeccionada em Poliestireno de alto impacto
Reator eletrônico, proporcionando maior
durabilidade Lâmpada fluorescente de 8 watts
proporcionando luz branca e homogênea
Pode ser utilizado em três posições:
horizontal , vertical , e pode ser fixado na
parede. Acompanha suporte para fixação de
radiografias. Visor de acrílico leitoso e
UNIDADE
translúcido, com a sua superfície totalmente
plana para facilitar a traçagem com régua.
Peso líquido: 588 g Peso bruto: 688 g Reator
eletrônico: 8 W Lâmpada fluorescente: 8 W
Tensão: 220V Frequência: 50/60 Hz
Consumo: 10 W Dimensões: 35 x 22 x 6 cm.
Utilizado para análise e traçado de
radiografias odontológicas

Quantidade

4

Valor
unitário

Valor total

R$ 480,00

R$ 1.920,00

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

2

3

4

ALTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21
LITROS - HORIZONTAL DE MESA 21
LITROS
Consumo de Energia 485 Watts/hora. Cor
Branca. Câmara Aço inox. Potência 1.600
Watts. Tensão Bivolt Automático. Frequência
50/60 Hz. Dimensões Autoclave: 38 x 38 x 55
cm (L x A x P). Dimensões Câmara: 25 x 43
cm (D x P). Peso Líquido 23,3 kg. Peso Bruto
25,9 Kg. 220w
Indicado para esterilização a vapor sob
pressão.
FOTOPOLIMERIZADOR - Possui bateria de
Ions de Lítio de alta densidade, o que permite
seu uso por mais tempo sem necessidade de
recarga. Controle de carga inteligente que
previne o efeito memória das baterias,
garantindo uma vida útil maior para o produto.
Possui 3 modos básicos de operação sendo: CONTÍNUO - RAMPA – PULSADO. Permite
ajuste do tempo de aplicação para cada modo
de operação; e ainda, emite beeps sonoros a
cada 5s e indicando o tempo que falta para o
término da aplicação. Possui ponteira
fabricada em fibra ótica 100% coerente e
autoclavável a 135°. Sistema Auto Shut Off
System que desliga sem necessidade de
interação com o operador depois de um
período aproximado de 20s sem uso;
BIOMBO PLUMBÍFERO COM RODIZIOS Biombo blindado com chumbo, na espessura
calculada, na dimensão desejada, revestido
com laminado melamínico (fórmica), na cor
especificada, eficiente na proteção contra
radiações ionizantes. Barreira para absorver
radiação ionizantes.

UNIDADE

1

R$ 4.329,00

R$ 4.329,00

UNIDADE

2

R$ 892,00

R$ 1.784,00

UNIDADE

4

R$ 5.399,00 R$ 21.596,00
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5

JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO - Ultrassom para remoção
de biofilme mineralizado ou para tratamento
endodôntico, possui também jato de
bicarbonato para remoção de biofilme
desmineralizado. Chave seletora para ajuste
rápido da potência de remoção ou terapia
endodôntica, com 4 níveis de rotação da
bomba peristáltica. Além disso, o Profi Neo
possui reservatório de água incorporado ao
aparelho e acompanha 2 tips Perio Sub e 1
Perio Supra.
Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico
e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia
do cálculo e do biofilme não mineralizado.
Corpo com Dimensões Reduzidas - Leve e de
fácil posicionamento para o trabalho,
confeccionado em poliestireno de alto impacto
com espessura de 3 mm com plástico
injetado. Oferece alta resistência estrutural e à
oxidação.
Peças Metálicas - Com pintura lisa e tinta à
base de epóxi. Permite fácil desinfecção, sem
que os produtos alterem a pintura do
aparelho.
Interno do Aparelho: Filtro de ar; Válvula dupla
pneumática; Reservatório de bicarbonato de
sódio; Bomba peristáltica; Sistema de ar
comprimido.
Externo do Aparelho: Painel contendo: led
indica que o aparelho está energizado; Chave
seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato;
UNIDADE
Chave seletora de potência do ultra-som
regulável em sete estágios permite mais ou
menos potência. Dependendo da massa do
cálculo e de sua densidade e oferece maior
conforto ao paciente durante a remoção e
chave de regulagem em três níveis do volume
do fluxo irrigante do líquido da bomba
peristáltica.
Circuito Eletrônico com Estabilizador de
Freqüência: Não permite que as oscilações
comuns da rede elétrica interfiram no padrão
de vibração ultra-sônica do equipamento.
Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato
Anatômico: De fácil empunhadura, permite
precisão no trabalho de raspagem e melhor
sensibilidade tátil para completa remoção do
cálculo, pois não é a força aplicada que fará a
remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada
ao dente.
Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com
quatro pastilhas de cerâmicas montadas
intermitentes uma a outra, que trabalham sob
altíssima pressão, gerando vibrações ultrasônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma
amplitude e freqüência. Duas capas protetoras
do transdutor rígidas, removíveis e
esterilizáveis em autoclave até 134º C, o que
elimina a contaminação cruzada e não
submete o transdutor à autoclavagem,
preservando sua vida útil, pois é sabido que
esterilizações freqüentes do transdutor
cerâmico comprometem seu rendimento.

1

R$ 2.100,00
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Ponta Ativa do Instrumento: Com movimento
linear antero posterior longitudinal ao cabo
com amplitude variável, dependendo da
potência, de 0,05mm a 0,1mm. Por não
apresentar movimentos em outros planos, a
ponta ativa não risca e não martela a
superfície do dente; O que propicia uma
raspagem eficiente, sem que a superfície fique
irregular; oferece maior eficácia na remoção
do cálculo supra e subgengival, nas
superfícies vestibulares, linguais ou palatinas,
fossas e fissuras oclusais, nas superfícies
interproximais.
Acompanha Três Pontas: Para remoção do
cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e
duas chaves para instalação dos tips
contendo um anel de borracha resistente, com
prolongador de proteção, para evitar acidentes
ao CD/Auxiliar quando da troca, todos
esterilizáveis em autoclave.
Sistema de Remoção do Biofilme: Não
mineralizado selecionado através da chave
seletora no painel e consta de um reservatório
de bicarbonato de sódio, que armazena a
quantidade de bicarbonato para uma
profilaxia.; Evitando que o pó fique úmido
obstruindo as partes internas do aparelho,
altamente resistente, oferece eficiência na
limpeza, e melhor qualidade no jato ativo;;
Tampa transparente permite verificar a
quantidade de pó no interior do reservatório e
se o turbilhonamento está sendo feito com
eficiência; sistema de travamento de rosca em
corpo de acrlico.
Peça de Mão do Jato de Bicarbonato:
Removível e esterilizável em autoclave até
134º C.
Filtro de Ar: Com saída para o dreno na parte
inferior da caixa do aparelho para drenagem
da umidade do ar elimina possíveis partículas
sólidas retidas no filtro.
Válvula Dupla Pneumática: Que atua com ar e
água; Abre e fecha a água das peças de mão
evitando respingos durante as paradas de
funcionamento.
Pedal Único de Acionamento: Para ultra-som
e jato de bicarbonato de sódio; Formato
redondo com acionamento de qualquer
ângulo.
Mangueiras Lisas, Leves e Flexíveis: De fácil
desinfecção e ausência de tensão nas mãos
do operador.
Tensão de Entrada: Com três opções de
acionamento na chave seletora de tensão
localizada na parte inferior do aparelho;
Permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.
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6

7

8

MOCHOS - PVC em acabamento fosco, com
cores da natureza. Fácil regulagem da
inclinação e da altura do encosto por alavanca
independente, que permite ajuste anatômico.
Estofamento com espuma espessa, revestida
em laminado de PVC, garantindo maior
resistência e rigidez. Sem costura e de fácil
assepsia Sistema a gás para regulagem de
UNIDADE
altura do assento. Base giratória com cinco
rodízios. Proteção do encosto reforçada.
Mocho para uso de profissionais da área de
saúde que necessitam ficar sentados por um
longo período de tempo. A utilização do
mocho proporciona facilidade de
movimentação.
SELADORA - Selagem para embalagem de
até 25 cm de largura. Sistema de selagem tipo
barra aquecida. Espessura de selagem de 13
mm atendendo as normas internacionais de
UNIDADE
segurança. Área de selagem: 250 mm.
Tensão: 220. Específica para embalagens de
papel grau cirúrgico e filme BOPP.
CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO
(MICROMOTOR E CONTRA ANGULO) CONTRA ANGULO: Encaixe Universal Intra,
esterilizável em autoclave até 135°C;
Transmissão 1:1 passível de uso com brocas
tipo "AR" e "FG"; Sistema de troca broca
convencional, recartilha soft. Mínimo de 5.000
rpm - Máximo de 20.000 rpm. Acoplamento
INTRAmatic; Giro livre de 360º; Spray
Externo; Utiliza brocas PM de 2,35mm e
brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com
utilização do acessório mandril vendido
separadamente).
UNIDADE
Destina-se para preparação de cavidades:
Micro motor; encaixe Borden 2 furos: Spray
para refrigeração por condução interna;
Sistema de encaixe universal Entra.
Esterilizável em autoclave até 135°C.
Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm Máximo de 20.000 rpm; Para trabalhos como:
preparo de cavidades, profilaxia com pasta
abrasiva, acabamento de restaurações e
trabalhos leves em laboratório de
prótese;Limpeza interna de "inlay-onlay" de
resina e cerâmica.

4

R$ 462,00

R$ 1.848,00

4

R$ 358,00

R$ 1.432,00

1

R$ 980,00

R$ 980,00
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KIT DE CANETA COMPLETO - Turbina 504:
Possui acoplamento Borden, spray único,
rotação máxima de 450 mil rpm e sistema
troca-broca (FG); Torque: 0,11 Ncm; Longa
vida útil: Rolamentos de cerâmica garantem a
durabilidade por muito mais tempo; Rotores
Balanceados: Baixo nível de ruído e vibração
menos estresse para o dentista e paciente;
Certificado INMETRO de Conformidade no
Brasil; Biossegurança: Todos os instrumentos
são esterilizáveis até 135ºC; Durabilidade
garantida por até 1.000 ciclos de esterilização;
A superfície lisa facilita a assepsia dos
instrumentos.

9

Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento
Borden INTRAmatic; Spray Interno; Rotação
de 5.000 a 20.000 rpm; Encaixe INTRAmatic
Universal: fácil manuseio: permite giro livre de
360º; Baixo nível de ruído e vibração: menos
estresse para o dentista e paciente;
Esterilizável em autoclave até 135°C.

UNIDADE

2

R$ 1.250,00

R$ 2.500,00

UNIDADE

1

R$ 480,00

R$ 480,00

UNIDADE

8

R$ 65,00

R$ 520,00

UNIDADE

8

R$ 65,00

R$ 520,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

Contra Ângulo: O Contra-Ângulo 500 possui
giro livre de 360º; Acoplamento INTRAmatic;
Spray externo; Utiliza brocas PM de 2,35mm e
brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com
utilização do acessório mandril); Baixo nível
de ruído e vibração; Encaixe INTRAmatic
Universal; A angulação da cabeça do contraângulo favorece a pega durante os
procedimentos, evitando a movimentação
desnecessária da mão do dentista;
Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000
rpm.

10

11
12
13
14
15
16

Peça Reta: Micro motor encaixe Borden 2
furos; Spray para refrigeração por condução
interna; Sistema de encaixe universal Entra;
Esterilizável em autoclave até 135°C;
Acoplamento Borden;
• Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000
rpm.
AVENTAL DE CHUMBO - Indicado para reter
a radiação em procedimentos radiográficos.
Avental Periapical Adulto com protetor de
tireóide; Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm
de chumbo (Pb); Peso: 1,900kg; Acabamento
em Polikroy (corino especial). Cores: Azul ou
Cinza. Com protetor de Tireóide. Fechamento
com velcro.
FORCEPS INFANTIL 150 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS INFANTIL 151 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 150 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 151 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 69 - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
FORCEPS ADULTO 18R - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
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17
18

19

20

FORCEPS ADULTO 18L - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
ALAVANCA RETA - UTILIZADA PARA
EXODONTIAS
SERINGA CARPULE - Registro na Anvisa.
Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para
aplicação de anestesias. Com refluxo. Evita a
injeção acidental de anestésico em vaso
sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLÓGICA\,
MATERIAL:ESTRUTURA AÇO\, PINTURA
ELETROSTÁTICA\, MATERIAL
ESTOFAMENTO:POLIURETANO
INJETADO\, ALTA DENSIDADE\, MATERIAL
REVESTIMENTO:PVC LAMINADO SEM
COSTURA\, ENCOSTO:BI-ARTICULADO\,
FUNCIONAMENTO:ELETROMECÂNICO\,
MOTORREDUTOR\, ISENTO DE ÓLEO\,
POSIÇÕES:4 MOVIMENTOS BÁSICOS\,
COMPONENTES:CAIXA COMANDO
INTERNA\, PEDAL COMANDO
VALOR TOTAL R$

UNIDADE

16

R$ 65,00

R$ 1.040,00

UNIDADE

12

R$ 32,00

R$ 384,00

UNIDADE

10

R$ 29,60

R$ 296,00

UNIDADE

1

R$ 16.196,00 R$ 16.196,00

R$ 62.085,00

4 – PRAZO
O prazo total para fornecimento dos equipamentos objeto do futuro contrato é de 06 (seis)
meses.
4.1 – PRAZO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO


O objeto será recebido:


Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do contratado;


Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório
dos equipamentos fornecidos;




No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as
eventuais correções e complementações consideradas
necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execução dos ajustes;

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30
dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

5 - DO VALOR:
O valor global máximo estimando para os equipamentos é de R$ 62.085,00 (sessenta e dois
mil e oitenta e cinco reais), valor este estimado com base na pesquisa de preços realizada
pela Secretaria Municipal de Saúde deste município, junto a três empresas do ramo do
objeto a ser licitado.
6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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Para fazer face às obrigações financeiras assumidas, serão utilizados recursos através do
termo de compromisso nº 2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde e da
dotação orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde deste município, constante na seguinte
classificação:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 4490.00 Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1038 – Aquisição de Equipamentos para a atenção básica.
Natureza da Despesa: 4490-52 – Equipamentos e material permanente
7- FORMA DE PAGAMENTO:
7.1 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma
prevista no instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no CADASTRO DE
FORNECEDORES DE SOLIDÃO/PE;
7.2 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
7.3 Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço preposto, e em
hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
7.4 A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor de finanças, onde
deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo fornecimento contratado,
juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo de pagamento de 30 dias será
contado a partir do recebimento do atesto na Nota fiscal/fatura.
7.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data
limite para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N

- Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP

=

Valor da parcela a ser paga.

I

=

Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I = (6/100)

I

= 0,0001644

365

TX = Percentual da taxa anual =

6%

7.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do
mês seguinte ao da ocorrência.
7.6

A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:

a)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
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b)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Pernambuco, comprovada

mediante o fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da
Fazenda;
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

d)

Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de Serviço –

FGTS, comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela Caixa Econômica
Federal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº

e)

12.440/2011 á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
8- Das Obrigações Das Partes:
Compete a Contratante:
 Designar Fiscal/Gestor para acompanhar o fornecimento dos equipamentos, devendo
este fazer as solicitações de entrega e registros de todas as ocorrências, determinando
o que for necessário à regularização dos defeitos observados;
 Aprovar os equipamentos, desde que atendidas às especificações previstas neste
Termo de Referência;
 Ordenar a substituição dos equipamentos, quando estiver fora das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência;
 Disponibilizar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA com relação ao objeto;
 Adotar as providências necessárias ao satisfatório cumprimento do contrato;
 Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições acordadas, registrando as
deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à
CONTRATADA para correção das irregularidades apontadas;
 Efetuar o cotejo entre a fatura apresentada, a solicitação do fornecimento e os demais
documentos.
 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado.
Compete a Contratada:
 Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;


Estar em condições de fornecer o objeto a partir da data de recebimento da ordem de
fornecimento, cumprindo as disposições legais e editalícias atinentes;



Fornecer os equipamentos em conformidade com as especificações e condições
exigidas, devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos do produto,
tributos, fretes e demais encargos pertinentes à formação do preço;



Substituir os equipamentos que esteja em desconformidade com o solicitado, ou que
apresente características inferiores às descritas neste Termo de Referência.



Fornecer, quando solicitada pela contratante, amostra do material a ser fornecido em
meio físico ou através de folder/catálogo.



Responder por todo e qualquer dano culposo/doloso que causar à ADMINISTRAÇÃO
pública ou a terceiros, praticados por seus prepostos, empregados ou mandatários,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do Contratante;
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Manter durante a execução da contratação as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;



Emitir fatura de acordo com a entrega dos equipamentos.

8- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1 Comete infração administrativa, sujeitando-se às sanções do subitem abaixo, a
adjudicatária que se recuse a assinar o termo de contrato, após devidamente notificada, sem
motivo justificado, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos
do art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes
sanções:
8.2.1 Advertência;
8.2.2 Pelo atraso injustificado na execução do serviço/fornecimento objeto da licitação, será
aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o
valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será
causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a
prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver
em desacordo com as especificações requeridas;
8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
8.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
8.2.5 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, na forma da lei.
8.3 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada
a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
8.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas.
8.5. As multas devidas e/ou os prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Solidão, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
9 - DA FISCALIZAÇÃO:
9.1 Ficará como responsável para fiscalizar os serviços e fornecimento do objeto citado a Sec.
Municipal de Saúde.
9.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
9.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
9.4 A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na
execução do contrato.
9.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
9.6 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da contratada e nem confere à contratante, responsabilidade
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solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do
serviço contratado.
9.7 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais contratados,
fornecidos em desacordo com as disposições do edital e do termo de contrato.
9.8 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da contratante,
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada,
ou na impossibilidade, justificadas por escrito.
..............................................................................
Damiana Alves de Souza Nogueira
Sec. De Saúde
Mat.: 158
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PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ / 2019 PARA AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS,
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
DE
SOLIDÃO/PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
E
ORA
INTERVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLIDÃO – PE, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA
___________________________________________,
EM
DECORRENCIA
DA
REALIZAÇÃO DE
LICITAÇÃO
NA
MODALIDADE
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2019, PROCESSO Nº
035/2019.
Por este instrumento de Contrato, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO PE, ente público municipal, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.292.383/0001-35,
estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, centro, – Solidão/PE, neste ato, representada
pela Gestora, Sra. Damiana Alves de Souza Nogueira, brasileira, casada, funcionária pública,
residente no Sitio Caldeirão Grande, s/n, Zona Rural, Solidão, Estado de Pernambuco,
portadora da cédula de identidade sob o nº 5.156.318 SSP/PE e CPF nº 976.776.204-34, no
uso das atribuições legais, e a ora interveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente
público municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.348.050/0001-18, estabelecida a
Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Solidão/PE, neste ato representada pelo Prefeito, Sr.
Djalma Alves de Souza, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.093.724-SDS/PE, devidamente
inscrito no CPF sob o nº 285.935.884-68, residente e domiciliado na Rua Nova F, (Compesa
00800), centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000, daqui por diante designada simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ____________________, estabelecida na Rua ________________, representada neste ato
pelo Sr. ____________________________ (qualificar), doravante designada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO mediante
as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo
com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019, PROCESSO Nº 035/2019, devidamente
homologado pela autoridade superior, em ______.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Solidão/PE, conforme termo de compromisso nº
2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019, PROCESSO Nº 035/2019 e todos os seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura pelo prazo máximo de 06 meses.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
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ITEM PRODUTO

UND

QUANT. P.UNIT V. TOTAL

Valor Total

R$

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na
forma prevista neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito
no cadastro de fornecedores deste município;
5.2
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
5.3
Todas as despesas de frete/embalagem/demais deverão estar inclusas no
preço preposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da
nota fiscal/fatura.
5.4
A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor de
finanças, onde deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo
fornecimento contratado, juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo
de pagamento de 30 dias será contado a partir do recebimento do atesto na Nota
fiscal/fatura.
5.5
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e
exclusiva do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira,
devida entre a data limite para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
= Valor da parcela a ser paga.
I
=
Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I
= 0,0001644
367
365
TX = Percentual da taxa anual
=
6%
5.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do
mês seguinte ao da ocorrência.
5.6

A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa;
b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o
fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da
Fazenda;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
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d)
Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de
Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
De acordo com o art. 5º da Lei 12.525/03, alterado pela lei 12.932/05, o valor do contrato será
reajustado com periodicidade anual, contada a partir da data limite para apresentação da
proposta (ou do orçamento a que essa se referir), pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. Para fazer face às obrigações financeiras assumidas, serão utilizados recursos através do
termo de compromisso nº 2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde e da
dotação orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde deste município, constante na seguinte
classificação:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 4490.00 Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 1038 – Aquisição de Equipamentos para a atenção básica.
Natureza da Despesa: 4490-52 – Equipamentos e material permanente
7.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;
8.2.
Estar em condições de fornecer o objeto a partir da data de recebimento da
ordem de fornecimento ou serviço, cumprindo as disposições legais e editalícias atinentes;
8.3 Fornecer os equipamentos ou executar os serviços em conformidade com as
especificações e condições exigidas, devendo estar já inclusos nos valores propostos
todos os custos do produto ou serviço, tributos, fretes e demais encargos pertinentes à
formação do preço;
8.4
Substituir os equipamentos ou serviços que esteja em desconformidade com o
solicitado, ou que apresente características inferiores às descritas neste Termo de
Referência.
8.5
Fornecer, quando solicitada pela contratante, amostra dos equipamentos a ser
fornecido em meio físico ou através de folder/catálogo.
8.6
Responder por todo e qualquer dano culposo/doloso que causar à
ADMINISTRAÇÃO pública ou a terceiros, praticados por seus prepostos, empregados
ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do
Contratante;
8.7
Manter durante a execução da contratação as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.8 Emitir fatura de acordo com a entrega dos materiais.
8.9 Entregar os equipamentos solicitados em até 30 dias após a referida solicitação.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Designar Fiscal/Gestor para acompanhar o fornecimento dos equipamentos ou
serviços prestados, devendo este fazer as solicitações de entrega/execução de
serviços e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização dos defeitos observados;
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9.2 Aprovar os equipamentos ou serviços, desde que atendidas às especificações
previstas neste Termo de Referência;
9.3 Ordenar a substituição os equipamentos, quando estiver fora das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência;
9.4 Disponibilizar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA com relação ao objeto;
9.5 Adotar as providências necessárias ao satisfatório cumprimento do contrato;
9.6 Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições acordadas, registrando as
deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à
CONTRATADA para correção das irregularidades apontadas;
9.7 Efetuar o cotejo entre a fatura apresentada, a solicitação do fornecimento e os demais
documentos.
9.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002 e Art. 16 do Decreto
Municipal 002/2010, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o
certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração, e será descredenciado do nosso cadastro de
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;
10.2

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:
a)
pelo atraso no fornecimento ou execução do serviço, em relação ao prazo
estipulado: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a de 1% (um por cento) do
valor global do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b)
pela recusa no fornecimento ou execução do serviço, caracterizada em 10 (dez)
dias após o vencimento do prazo estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento)
do valor global contratado;
c)
pela demora em refazer o fornecimento, ou execução do serviço, ou corrigir
falhas, a contar no fornecimento/execução ou em substituir o material ou serviços, do
segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por
cento) a 1% (um por cento), do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
d)
pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento ou
serviços, entendendo-se como recusa não efetivado nos 5 (cinco) dias que se
seguirem à data da rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;
e)
pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93,
10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco
por cento) a 1% ( um por cento) do valor global do contrato, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido, para cada evento.

10.3
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada
vista do processo.
10.4
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a
forma de caução em dinheiro.
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10.5
Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da comunicação oficial.
10.6
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
contratado ao contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial.
10.7.
Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da solicitação do contratante.
10.8. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.
10.9 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais
casos, são aquelas previstas nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deverá ser motivada e sempre precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
a) Descrição dos objetos ou serviços já entregues ou executados e ainda pendentes;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGISTRO
Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado no
Livro de Registro de Contratos da Entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da
Cidade de Tabira, do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente
Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido
e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
Solidão - PE,

de

de _____.

______________________________
CONTRATANTE
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______________________________
CONTRATANTE

_____________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________
2._____________________________
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PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP ou MEI

À
Prefeitura Municipal de Solidão – PE.
Pregoeiro Mayco Pablo Santos Araújo

PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019
A empresa _____________________________________________________________ inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
_______________,
domiciliada
na
Rua
_________________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins
do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º
e no §1º (MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e §4º do art. 18-A da mesma lei,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Solidão – PE, em

de

de 2019.

__________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante
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PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n ________, por intermédio do
seu representante legal, Sr(a) ____________, portador(a) da carteira de identidade
n________, expedida pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório, PROCESSO
Nº 035/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019.
Local e data.

Nome e assinatura do representante legal.

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por
intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de
identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz: SIM ( ); NÃO ( )

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal.
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PROCESSO Nº. 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019
ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA
(em papel timbrado do licitante)
A: Prefeitura municipal de Solidão – PE.
A/C: Pregoeiro
Pregão Eletrônico Nº 009/2019
PROCESSO Nº 035/2019
Prezados,
Apresentamos a nossa proposta para Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Solidão/PE, conforme termo de
compromisso nº 2614401712201021466 firmado com o Ministério da Saúde, conforme descrição
constante do Anexo I do Edital, e seus anexos, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):
ITEM

MARCA

PRODUTO

UND

QUANT. P.UNIT

TOTAL =

V. TOTAL

R$

Declaramos que:
No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a execução dos
serviços/fornecimento, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que
influenciem na formação dos preços desta proposta.
Os serviços terão início de forma imediata na data de assinatura do contrato e serão executados conforme
condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura do Pregão.
(Prazo não inferior a 60 (sessenta) dias).
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
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Tel/Fax:
E-mail:
CEP:
Cidade:
UF:
Banco:
Agência:
C/C:
DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:
Endereço:
CEP:

Cidade:

CPF:

Cargo/Função

RG:

Órgão Expedidor:

Naturalidade:

Nacionalidade:

UF:

Data e Local:

______________________________________________
Assinatura do responsável legal pela empresa.
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