PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua XV de Novembro, 282 - Centro
ORLEANS - SC - CEP 88870-000
Tel. (48) 3886-0100
CNPJ nº 03.230.443/0001-67
Site: www.orleans.sc.gov.br – Email: licitacao@orleans.sc.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 40/2019
PREGÃO “PRESENCIAL” PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO ATÉ:
DIA:
28/08/2019
HORA: 17h00min (sem qualquer tolerância
quanto ao prazo de entrega dos
envelopes).
LOCAL:

Exclusivamente no SETOR DE LICITAÇÃO no endereço supracitado.

INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
DIA:
29/08/2019
HORA: 08h15min
LOCAL: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, endereço supracitado.
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, torna público, para conhecimento
dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pelo Decreto
Municipal nº 4.521 de 13 de Fevereiro de 2019, reunir-se-ão no dia, hora e local
designados neste Edital, na sala de licitações, no endereço supracitado, onde realizará
licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO julgamento POR ITEM a ser regida pela Lei Federal n 10.520, de 17 de
julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
alterações, Lei Complementar Federal 123/2006 e demais normas legais e, ainda, pelo
estabelecimento no presente Edital e seus Anexos.
I – DO OBJETO
1.1
- A presente Licitação tem por fim o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS ODONTOLÓGICOS, KITS DE HIGIENE
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BUCAL E MATERIAL EDUCATIVO DE SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORLEANS,
de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo I –
Detalhamento do objeto, parte integrante do presente edital, durante a validade da Ata de
Registro de Preços decorrente da presente licitação.
II – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1 - Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02
(dois) envelopes fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não
permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar:
2.1.1 - Envelope nº 01 - Da Proposta
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ /_____
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____
ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”
2.1.2 – Envelope nº 02 - Da Habilitação
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº ____ /_____
ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”
2.2 - Os envelopes dos subitens acima (2.1.1 e 2.1.2), poderão ser colocados em
01 (um) envelope, mantendo as devidas separações (Envelope nº 01 - Da Proposta e
Envelope nº 02 - Da Habilitação), bem como deverá vir em apenso a Declaração de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, mantendo na parte externa do referido envelope
as seguintes informações:
DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ /_____
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as
condições estabelecidas neste edital;
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3.1.1 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de
consórcio;
3.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:
3.2.1 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam
servidores, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;
3.2.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre
as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;
3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública;
3.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro de Fornecedores do Município de
ORLEANS;
3.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e
irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos
legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
3.4 - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo
preposto da licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de
procuração ou instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o
Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo
proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e
cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);
3.4.1 - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item
anterior não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de
constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;
3.4.1.1 - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser
corrigido na Sessão Pública;
3.5 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome
da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e
referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;
3.6 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de
propostas e habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos
eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será
convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos;
3.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir
dúvidas ou discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado.
IV – DO CREDENCIAMENTO
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4.1 - Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do
pregão, serão chamadas à mesa de abertura as licitantes para realização do
credenciamento, para que apresentem os seguintes documentos:
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:
- Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de
Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus
administradores.
b) Tratando-se de Representante Legal:
- Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes
para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas
respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, sem a necessidade
de reconhecimento de firma;
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de
Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus
administradores.
4.1.1 - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de
ORLEANS, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da
publicação em órgão da imprensa oficial;
4.2 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento
licitatório, sendo admitido, para esse efeito, um único representante por licitante
interessada;
4.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar
mais de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes
representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual será
credenciada, exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para itens diferentes;
4.2.2 - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a
qualquer momento por outro que atenda às condições de credenciamento;
4.2.3 - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a
empresa credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na
Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem
como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade);
4.3 - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para
representar a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum
documento de credenciamento, implicará na impossibilidade de participar da fase
competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o
ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;
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4.3.1 - Também, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará
na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais,
lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame
a sua proposta escrita;
4.4 – O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
comprovar esta condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (modelo opcional no Anexo IV deste edital), sob pena de não poder gozar
dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro
de 2006, devendo ser apresentada preferencialmente grampeada no lado externo de um
dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);
4.5 - O Pregoeiro realizará última chamada para proporcionar chance aos
possíveis licitantes atrasados em credenciar-se, chamando todas as licitantes participantes
(que entregaram envelopes). Caso não exista manifestação, dar-se-á por encerrada a etapa
de credenciamento.
V – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital, devendo ser apresentada de
preferência grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou
2.1.2 (Habilitação);
5.1.1 - A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo,
telefone, fac-símile e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para
tal;
5.1.2 - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar a referida declaração com ressalva, se for o caso, em conformidade com o item
9.1.3. (Modelo de uso facultativo – Anexo II-A do Edital);
5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá
ser preenchida, através de formulário (Anexo II ou Anexo II-A), na própria Sessão Pública,
que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente
com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja em
poder de pessoa presente;
5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão
da licitante do certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não;
5.3.1 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão
sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da sessão, momento que poderá
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ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à
Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias
VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N 01
6 - São requisitos da proposta de preços:
6.1 - Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, nome ou razão social e endereço
completo, se possível, telefone, fax e e-mail da licitante;
6.2 - Conter o preço unitário por item e total por item, em moeda nacional
computada os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser
realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade
CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das
empresas vencedoras desta licitação, no preço cotado por item, já estarão incluídos todos
os descontos oferecidos pelo licitante; os preços propostos completos, também deverão
computar todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem
como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta;
6.3 - Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas
as folhas, preferencialmente numerada;
6.3.1 - Na hipótese das propostas estarem em desacordo com o item anterior,
estando presente o representante legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e,
desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com
poderes para tal, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato;
6.3.2 - A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária do
Licitante agilizará o processo de pagamento;
6.4 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura;
6.5 - Conter a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado.
6.5.1 - A Licitante poderá ofertar opções de marca, mantendo as especificações
do Edital e de qualidade igual ou superior a primeira cotação, não podendo alterar o preço
cotado (preço único), ou oferecer proposta alternativa de preços;
6.5.2 - Caso a licitante apresente opções de marca com preços diversos, será
validada somente a menor cotação, desprezando-se aquela(s) com maior (es) preço(s);
6.6 - A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do
Anexo I, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação do item em desacordo;
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6.7 - Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços
deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de cópia perfeitamente
legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais por
membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de ORLEANS, ou Pregoeiro e
sua equipe de apoio, ou publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso de cópia,
também deverá estar autenticada na forma da lei;
6.8 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou qualquer
processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público
juramentado.
6.9 - Em hipótese alguma o pregoeiro aceitará pedido de desistência em razão de
preço cotado de forma equivocada ou em razão de a marca ofertada não atender as
especificações do produto.
6.9.1 - Os pedidos de desistência deverão ocorrer após a fase de habilitação, na
vigência do prazo recursal, e deverão estar devidamente fundamentados, sob pena no caso
de indeferimento de sofrer sanções administrativas previstas na lei nº 8666/93.
VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA FASE COMPETITIVA DE LANCES
7.1 - Após o final da etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão
abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua
aceitabilidade, conforme:
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades
dele;
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços
praticados no mercado;
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços
praticados no mercado;
7.1.1 - Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e
formalidades), sendo observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil
percepção;
7.2 - Será desclassificada a proposta da licitante que:
7.2.1 - Deixar de apresentar quaisquer documentos solicitados no Capítulo VI –
Da Proposta de Preços, exceto inconsistências formais que possam ser perfeitamente
sanáveis na própria sessão pública e que não configurem prejuízo a Administração Público
e aos participantes;
7.2.2 - Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a
identificação do item licitado, exceto inconsistências formais que possam ser perfeitamente
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sanáveis na própria sessão pública e que não configurem prejuízo a Administração Público
e aos participantes;
7.2.3 - Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas
neste Edital;
7.2.4 - Conflitarem com a legislação em vigor;
7.3 - Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens
não previstas no Edital;
7.4 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o
preço unitário; e ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo,
será considerado o valor expresso por extenso;
7.5 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção
de eventuais falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais;
7.6 - Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de
Apoio, poderá solicitar informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de
obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser
providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de
desclassificação;
7.6.1 - No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando
solicitada(s), ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver
entrega de amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no Anexo I
deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às penalidades e
sanções previstas neste Edital e legislação vigente;
7.7 - Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais
licitantes apresentaram propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente
licitação, os respectivos valores ofertados e a marca;
7.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará, PELO PREÇO
POR ITEM, as propostas passíveis de ofertas de lances verbais, além de ser identificado o
menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de preços para cada item, em
ordem crescente;
7.8.1 - Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da
proposta de menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10%
superiores, relativamente, a de menor preço;
7.8.1.1 - Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10%
(dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores
participem dos lances verbais;
7.8.2 - Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de
preços classificadas, conforme o subitem 7.8.1, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de
Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando
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houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da
etapa de lances (até o 3º menor preço);
7.9 - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a
serem propostos pelos credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de forma
razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor
proposta escrita ofertada;
7.9.1 - O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem,
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor;
7.9.1.1 – A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor unitário de cada item
para todos os licitantes;
7.9.1.2 - Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para
oferecer lances verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances;
7.9.1.3 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance
verbal para o item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do
sorteio;
7.9.2 - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item,
podendo registrar os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances,
mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes constarem em Ata da Sessão
Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação;
7.9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances
verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa
competitiva;
7.9.3.1 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação;
7.10 – O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando,
indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances:
7.10.1 – Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO
SEJA microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele
EMPATADAS, as propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte,
cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço;
7.10.2 – Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os
empatados, observado o item 7.10.1, apresentar proposta inferior ao preço vencedor,
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situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu
favor;
7.10.3 – Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não
apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se
houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para
exercitarem o mesmo direito;
7.10.4 – Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados
visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de
lances, a este será adjudicado o objeto licitado;
7.11 - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente;
7.12 - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante;
7.13 - O Pregoeiro estipulará parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances
verbais devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances;
7.13.1 - Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o
decréscimo mínimo estipulado no item anterior.
7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes
declinarem da formulação de lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado
por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao
valor, decidindo motivadamente a respeito;
7.14.1 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o
autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preços;
7.14.2 - Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital;
7.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja
obtido preço melhor;
7.16 - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas,
imediatamente será aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação
da(s) licitante(s) vencedora(s).
VIII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N 02
8.1 - O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo
elencados, preferencialmente numerados sequencialmente, que constituirão a comprovação
da:
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8.1.1 - HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
8.1.1.1 - Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso
de Empresa Individual;
8.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de
Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus
administradores; (dispensar a apresentação caso a empresa tenha apresentado o
documento no credenciamento).
8.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;
8.1.1.4 - 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;
8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ).
8.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal da sede ou domicílio da licitante.

8.1.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) – CRF;
8.1.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.3- Qualificação Econômico-Financeira
8.1.3.1- Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor
ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
8.1.3.2 - Para as certidões emitidas no Estado de Santa Catarina o licitante
deverá apresentar outra certidão juntamente com a constante no item 8.1.3.1 conforme
relato a seguir: (ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente
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com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do
endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br
8.1.3.3 - Para certidões emitidas em outros estados será observado as
orientações constantes das mesmas.
8.1.4 – Regularidade Social
8.1.4.1 - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo
condição de aprendiz) – modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital.
8.1.4.2 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, modelo de uso
facultativo conforme anexo VI.
8.1.5 - Qualificação Técnica
8.1.5.1 - Autorização de funcionamento e autorização de funcionamento especial,
quando for o caso da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e correspondentes aos itens cotados (ex: medicamentos, correlatos, cosméticos,
etc). Obs.: Para os casos de empresa em trâmite de renovação da AFE, será aceito
protocolo de renovação DESDE QUE devidamente acompanhado da guia de recolhimento
quitada de encargos para tal.
IX – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1 - Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que
apresentou menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 – Da
Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento
das condições de habilitação fixadas neste Edital;
9.1.1 – Após constatada a conformidade da documentação com as exigências
contidas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto;
9.1.2 - Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a
inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem
crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
9.1.3 – Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão
apresentar, sob pena de desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições;
9.1.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração pública, para regularização da
documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
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9.2 - Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos
neste edital e em seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas, sendo a
empresa inabilitada;
9.3 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção
de eventuais falhas ou omissões na própria Sessão Pública, principalmente àquelas
formais;
9.4 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se refere
o § 1º do art. 36 da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando expedido pelo Município de
ORLEANS/SC, pertinente ao objeto da licitação, substitui o item 8.1.1;
9.5 - Os documentos exigidos no Capítulo VIII poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de ORLEANS, bem como por
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa
oficial;
9.6 - Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para
os documentos que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa)
dias, com exceção do Atestado de Capacidade Técnica, quando requeridos no Capítulo VIII
deste Edital;
9.7 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome
da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e
referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;
9.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da
documentação da empresa classificada para tal, fará anuncio de sua Habilitação ou
Inabilitação;
9.9 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em
poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva
homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado;
X – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
10.1 - Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública
circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas,
das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da
documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os
motivos registrados em ata;
10.1.1 - A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por todos os prepostos das licitantes presentes,
através dos interessados ou representantes devidamente credenciados;
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10.2 - Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou
transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro;
10.2.1 - Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro
determinará nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo
ato, as licitantes presentes;
10.2.2 - Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os
presentes relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão
pública, inclusive os motivos do adiamento;
10.3 - O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para
determinar alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos;
XI – DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina (DOM/SC);
11.2 - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo.
Sr. Secretário de Saúde do Município de ORLEANS;
11.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, contadas da data de sua assinatura;
11.3.1 - É admitida a prorrogação da vigência do contrato, caso seja firmado, nos
termos do da Lei Federal nº 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos desta norma;
11.3.2 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que
tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas
às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços;
11.4 - O Município de ORLEANS convocará o licitante vencedor, por meio de
notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para assinar a
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por
igual período, a critério da administração pública;
11.4.1 - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e
pelos fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos de
publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no
presente instrumento licitatório;
11.4.2 - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na
assinatura da Ata de Registro de Preços e durante o prazo de vigência da mesma, todas as
condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital;
11.4.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não
atender as condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de
Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das
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cominações a ele previstas neste Edital, o Município registrará os demais licitantes,
respeitada a ordem de classificação;
11.4.4 - Os fornecedores classificados, subsequentemente, registrarão os seus
preços na Ata de Registro de Preços, para futuras substituições;
11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, a administração pública poderá
convocar os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de
classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de
Registro de Preços;
11.6 - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da
administração pública e será procedida preferencialmente pela emissão de Autorização de
Fornecimento (AF) e/ou, por Contrato de Fornecimento (CF) ou por documento equivalente;
11.6.1. - A administração pública encaminhará ao detentor do preço registrado a
Autorização de Fornecimento (AF), via correio com aviso de recebimento ou através de facsímile, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido;
11.6.2 - O contrato firmado, se firmado, terá vigência a partir de sua assinatura,
limitando-se ao final do exercício em que ocorreu sua assinatura, exceto os casos previstos
nos incs do art. 57 da Lei 8.666/93;
11.6.3 - A administração pública convocará o detentor do preço registrado, por
meio de notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para
assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por
igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
11.7 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos: gerenciador e
participantes deste Registro de Preços a efetivar as contratações que dele poderão advir,
ficando-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento
pretendido, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do
Preço Registrado a preferência em igualdade de condições;
11.7.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os
órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através
de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado;
11.8 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços poderão
utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas pelos regulamentos
internos próprios;
11.8.1 - Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
XII – DO PAGAMENTO
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12.1 - A administração pública efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após
o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento
legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste
edital;
12.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra
fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na
próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer
compensação financeira neste período;
12.2 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações
sobre o produto, tais como: o NÚMERO DO ITEM desta licitação e a MARCA sob o qual o
mesmo é comercializado.
12.3 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura
os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com
dígito, número da conta corrente com dígito.
XIII – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
13.1 – O prazo da entrega dos produtos vencedores deverá ser de, no máximo,
15 dias após o envio da AF (autorização de fornecimento) o envio se dará por e-mail para o
setor responsável da empresa.
13.2 – A entrega dos produtos deverá ser realizada ao setor de almoxarifado em
horário de funcionamento da SMS, na rua: Miguel Couto, 800 CENTRO ORLEANS ( nos
fundos da Fundação Hospitalar Santa Otília no horário das 08:00 as 12:00 das 13:30 as
17:30 de segunda a sexta – feira.
XIV – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - Somente serão aceitos produtos conforme descrição detalhada no edital
em anexo, sem exceção.
14.2 - Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com quantidade,
descritivos e arte conforme solicitada.
14.3 – Os produtos fornecidos deverão ser de primeira linha e qualidade superior,
conforme descrição contida no edital em anexo, sem exceção.
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14.4 - Os produtos fornecidos deverão ter validade igual ou superior há 12
meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos no almoxarifado central, sem
exceção
XV – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
15.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a
qualquer tempo, tornar-se superior ao praticado no mercado e/ou em outros órgãos da
Administração Pública, a administração pública, órgão gerenciador, deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
15.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor detentor do preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado e
fundamentado, não puder cumprir o compromisso, a administração pública poderá,
mediante criteriosa análise:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, ainda, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
15.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa, ou revogação do lote e/ou item da Ata de Registro de Preços.
XVI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando:
a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;
b) Não formalizar e/ou cumprir o contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente,
decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do
registro de preços;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
16.2 - O cancelamento de registro, nas alíneas citadas no item anterior,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão gerenciador;
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16.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço,
mediante abertura de processo administrativo, devidamente fundamentado, comprovando
fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe;
16.3.1 – O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 (doze)
meses, salvo as condições estabelecidas no item anterior, após analisadas e julgadas;
16.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos
nas alíneas do item 16.1, será por correspondência com aviso de recebimento (protocolo),
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços;
16.5 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;
16.6 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões
do pedido.
XVII - DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas
ou irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso;
17.1.1. Qualquer impugnação deverá ser protocolada no setor de protocolo da
prefeitura municipal, caso contrário serão improcedentes.
17.1.2. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não
impedirá a licitante de participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida,
posteriormente, na hipótese da impugnação não prejudicar as propostas;
17.2. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório;
17.2.1 - Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de
consulta ao Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, via correio, e-mail ou através do
protocolo central do referido órgão público;
17.2.2 - As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas
exclusivamente para o endereço: licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a identificação
da empresa e/ou cidadão solicitante;
17.2.3. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta
do conteúdo de todas as suas páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam
a fim de definirem as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos interessados em
participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de esclarecimento,
18
Prefeitura de Orleans
Rua XV de Novembro, 282
Centro – 88870-000
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109

efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único
documento, se for possível, evitando transtornos ao certame;
17.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das
propostas técnicas e de preços;
17.4. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro
em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões
do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhe assegurada vista dos autos;
17.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela licitante;
17.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do
direito de recurso, conforme art.4º, inciso XVIII e XX da Lei 10.520/2002.
17.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
17.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
17.9. O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa
através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo
representante legal ou preposto da recorrente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal;
17.10. O recurso deverá ser entregue no setor de Licitação, endereçado a
mesma;
17.11. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme
determina a Lei 10.520/02;
17.12. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação à licitante vencedora;
17.13. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no Setor de Licitação;
17.14. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei.
XVIII – DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
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18.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase
licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não
superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida; e
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;
18.2. - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado
descumprir qualquer obrigação;
18.3. A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou
execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9% (nove, nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou
rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
18.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou
garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;
18.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias,
o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;
18.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos,
a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;
18.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;
18.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras
penalidades;
18.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou
contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela
Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da
proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização
de fornecimento ou assinar o contrato;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou
parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à
frustração dos objetivos da licitação;
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f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos
nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou
fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios; e
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas
no item anterior.
18.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no
Diário Oficial dos Municípios, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro
Geral de Fornecedores do Município de ORLEANS/SC;
18.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em
caso de reincidência;
18.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal;
18.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
18.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda
Administração Pública;
18.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades
para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da
obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
18.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às
empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
18.8 - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das
penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da
autoridade competente do órgão ou entidade;
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18.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das
penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;
18.10 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as
encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do ORLEANS/SC, para registro.
XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - Fazem parte integrante deste edital de Licitação:
Anexo I - Detalhamento do objeto;
Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo II.A - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição;
Anexo III - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal;
Anexo IV - Declaração Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Modelo de Apresentação das Propostas;
Anexo VI - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo VIII - Termo de Renúncia de Interposição de Recurso
Anexo IX - Termo de Incineração/Descarte de Documentos (Envelopes de
Habilitação)
Anexo X – Termo de Referência
19.2. A administração pública reserva-se o direito de anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal - STF,
Súmula nº 473);
19.3. No caso de não haver expediente para a data fixada à entrega e abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou propostas, a sessão pública
realizar-se-á às 14 (quatorze) horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada;
19.3.1. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se
encontre em greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente,
deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão
expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais
ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor;
19.4. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no
presente edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à
exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento;
19.5. A apresentação de documentos exigidos no presente Edital poderão ser
extraídos através dos Sites dos Órgãos Competentes (Internet), estando sujeitos a
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comprovação e confirmação junto ao Site do Órgão Competente, salvo disposição em
contrário;
19.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, no interesse público,
poderá relevar omissões puramente formais, desde que não seja infringido o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório;
19.7. A administração pública, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº
8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação;
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos à presente licitação;
19.9. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer
técnico interno ou externo em qualquer fase da presente licitação;
19.10. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se reserva o direito de desclassificar as
propostas em desacordo com este edital ou ainda que se revelarem manifestamente
inexequíveis.

Orleans - SC, 14 de Agosto de 2019

LUANA DEBIASI MATTEI DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde
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ANEXO I
- DETALHAMENTO DO OBJETO – LISTA DE ITENS, PREÇO MÁXIMO
Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s)Item(s)
À
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
Item

Quantidade

Unid.

Descrição

Preço Unit. Máximo

Total Previsto

12,4600

124,60

8,6900

1.738,00

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 L (13490)

11,0100

550,50

cx

AGULHA GENGIVAL CURTA 30G DESCARTÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO 100 U (12640)

71,4900

7.149,00

300

pt

ALGODÃO ROLETE DENTAL 100% CILINDRICO E COMPACTADO C/100 U (3214)

4,0400

1.212,00

6

20

pt

AMALGAMA ADMIX SEM FASE GAMA 2 EM CAPSULA DE 01 PORÇÃO COM 50 UNIDADES (11669)

268,8800

5.377,60

7

20

pt

AMALGAMA ADMIX SEM FASE GAMA 2 EM CAPSULA DE 02 PORÇÕES COM 50 UNIDADES (11670)

282,1800

5.643,60

8

50

cx

ANESTESICO C/ VASO CONSTRITOR 2% LIDOCAÍNA C/ EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50
TUBETES, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA (11671)

130,7900

6.539,50

9

100

cx

ANESTESICO C/ VASO CONSTRITOR 2% MEPIVACAÍNA C/ EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50
TUBETES, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA (11672)

194,0400

19.404,00

10

20

cx

ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR 3% MEPIVACAINA 50 TUBETES DE VIDRO (11673)

194,0400

3.880,80

11

100

fr

ANESTÉSICO TÓPICO 12 G (3099)

11,0500

1.105,00

12

100

fr

ANTISEPTICO BUCAL SEM ALCOOL 1 LITRO SABORIZADO (13491)

34,9400

3.494,00

1

10

un

ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL (8729)

2

200

pt

ACIDO FOSFÓRICO 37% EM PACOTE COM 3 UNIDADES DE 3 GRAMAS CADA (11667)

3

50

fr

4

100

5
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13

200

pt

BABADOR ODONTOLÓGICO EM PAPEL IMPERMEÁVEL (12641)

16,6100

3.322,00

14

10

cx

BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO C/ 15 SACHES DE 40 GR CADA SABOR MORANGO (11674)

45,8700

458,70

15

50

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA CIRÚRGICA NUMERO 06 COM HASTE LONGA (13492)

42,5100

2.125,50

16

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1 (2453)

13,1900

1.319,00

17

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 2 (2456)

11,5500

1.155,00

18

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3 (2457)

10,5400

1.054,00

19

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 4 (2458)

11,5500

1.155,00

20

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 5 (2459)

13,1900

1.319,00

21

100

un

BROCA CARBIDE ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 6 (2460)

11,5500

1.155,00

22

100

un

BROCA DE AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 2 (2463)

5,3300

533,00

23

100

un

BROCA DE AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 3 (2464)

5,3300

533,00

24

100

un

BROCA DE AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 4 (2465)

5,3300

533,00

25

100

un

BROCA DE AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 5 (2466)

5,3300

533,00

26

100

un

BROCA DE AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 6 (2467)

5,3300

533,00

27

50

un

BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROT. CÔNICA INV. N° 1034 (2477)

4,1400

207,00

28

50

un

BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROT. CÔNICA INV. N° 1035 (2478)

3,3600

168,00

29

10

un

BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROT. CÔNICA COM TOPO INATIVO Nº3083 PARA ENDODONTIA
(11675)

4,6300

46,30

30

10

un

BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROT. CÔNICA COM TOPO INATIVO Nº4084 PARA ENDODONTIA
(11676)

4,2500

42,50

31

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 1093F (11941)

4,1100

411,00
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32

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 1111F (11942)

6,9300

693,00

33

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 1112F (11943)

9,7400

974,00

34

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 2135F (11944)

7,2600

726,00

35

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 3118F (11945)

10,8300

1.083,00

36

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 3168F (11946)

10,8300

1.083,00

37

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 3195F (11947)

10,5200

1.052,00

38

100

un

BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA ULTRA FINA Nº 1190F (11948)

8,0100

801,00

39

100

un

BROCA P/ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA N° 2200 (10953)

9,7400

974,00

40

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1011 (2468)

10,8300

1.083,00

41

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1012 (2469)

8,1500

815,00

42

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1013 (2470)

8,1500

815,00

43

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1014 (2471)

10,8300

1.083,00

44

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1015 (2472)

6,9300

693,00

45

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1016 (2473)

8,1500

815,00

46

100

un

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA P/ALTA ROTAÇÃO N° 1018 HL (11677)

4,5800

458,00

47

20

un

CAMISETA MASCULINA SUPER HERÓI TAMANHO G (13878)

39,9000

798,00

48

30

un

CAMISETA FEMININA SUPER HEROÍNA TAMANHO P (13879)

39,9000

1.197,00

49

30

un

CAMISETA FEMININA SUPER HEROÍNA TAMANHO M (13880)

29,9900

899,70

50

20

un

CAMISETA FEMININA SUPER HEROÍNA TAMANHO G (13881)

29,9900

599,80

51

10

un

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BUTTON, ERGONÔMICA, CORPO EM ALUMÍNIO

687,6200

6.876,20
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52

10

kit

ANODIZADO, ROLAMENTO CERÂMICO, SPRAY TRIPLO, SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE, ENGATE
BORDEN, PESO TOTAL DE 70 G, EMBALADA EM CAIXA DE PLÁSTICO, COM 1 ANO DE GARANTIA
(12648)
CANETA DE BAIXA ROTAÇÂO COMPOSTA POR: : MICRO MOTOR INTRA COM SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO, CORPO LEVE EM ALUMÍNIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E AUTOCLAVÁVEL EM 135º
C, E CONTRA ÂNGULO BAIXA ROTAÇÃO TEM CORPO LEVE, COM DESIGN ARROJADO, NÃO
PRODUZ RUÍDO, VEM COM SISTEMA INTRA, ROTAÇÃO 1:1 E PODE SER

1.734,2400

17.342,40

AUTOCLAVAVEL EM ATÉ 135ºC, EMBALADA EM CAIXA DE PLÁSTICO, COM 1 ANO DE GARANTIA.
(12649)
53

20

fr

CARIOTÁTICO 12% EM FRASCO DE 10 ML (12650)

29,6600

593,20

54

50

kit

CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO EM FORMA DE PÓ(10G) E
LIQUIDO(8G) COM LIBERAÇÃO DE FLUOR COR A3 C/ CERTIFICAÇÃO EUROPÉIA (11680)

47,3700

2.368,50

55

50

cx

CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, BASE C/ 13G E CATALIZADOR C/ 11G (11681)

38,2300

1.911,50

56

10

fr

CIMENTO DE IRM LÍQUIDO (10851)

64,1300

641,30

57

10

fr

CIMENTO DE IRM PÓ (10852)

102,9700

1.029,70

58

50

fr

CIMENTO PROVISÓRIO EM FRASCO COM TAMPA DE ROSCA E DE VEDAÇÃO COM FLUOR 25G
(11325)

23,4100

1.170,50

59

2

cx

CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO COM 120 PONTAS B7 (10853)

28,8600

57,72

60

2

cx

CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO COM 120 PONTAS B8 (10954)

28,8600

57,72

61

2

cx

CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 A 40 COM 120 PONTAS (10955)

35,6300

71,26

62

2

cx

CONES DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45 A 80 COM 120 PONTAS (10956)

35,6300

71,26

63

2

cx

CONES DE PAPEL ABSORVENTE COM 120 PONTAS # 35 (10957)

35,0200

70,04

64

2

cx

CONES DE PAPEL ABSORVENTE COM 120 PONTAS # 40 (10958)

35,0200

70,04

65

2

cx

CONES DE PAPEL ABSORVENTE COM 120 PONTAS 1º SERIE (10959)

39,3500

78,70
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66

2

cx

CONES DE PAPEL ABSORVENTE COM 120 PONTAS 2ª SERIE (10960)

39,3500

78,70

67

100

pt

COPO DESCARTÁVEL DE 60ML PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM CONSULTÓRIO (10854)

6,6800

668,00

68

2

cx

COROAS TRANSPARENTES PARA RESTAURAR DECÍDUOS COM 64 UNIDADES ODONTOPEDIATRIA (10855)

167,0500

334,10

69

50

cx

CUNHA ANATÔMICA EM MADEIRA COLORIDA DE FORMAS DELICADAS C/ 500U, EM EMBALAGEM
COM SEPARAÇÃO DE CORES (11685)

176,8000

8.840,00

70
71

50
50

fr
un

DECAPANTE E DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL DE INOX 500ML (10584)
DEDEIRA P/AMALGAMA (3119)

36,9400
5,2900

1.847,00
264,50

72

10

kit

DOMINÓ TURMA DA RITINHA - CONTENDO: CAIXA RIGIDA E PEÇAS DO DOMINÓ COM FIGURAS
ILUSTRATIVAS DO DESENHO ANIMADO. (13882)

30,4500

304,50

73

20

kit

KIT SOF-LEX POP-ON TAMANHO 1/2, CONTENDO 30 DISCOS DE SOF-LEX POP-ON 4931G + 30
DISCOS DE SOF-LEX POP-ON 4931M + 30 DISCOS DE SOF-LEX POP-ON 4931F + 30 DISCOS DE
SOF-LEX POP-ON 4931SF + 1 MANDRIL + PORTA ABRASIVOS. (13883)

437,4200

8.748,40

74

20

fr

EDTA 20 ML (10585)

9,6000

192,00

75

3000

un

ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS ACIMA DE 5 ANOS, CABEÇA OVAL, CERDAS MACIAS, MARCA
DOSADORA NAS CERDAS, CABO LARGO, MÁXIMO DE 9 FILEIRAS DE CERDAS NO COMPRIMENTO
E 4 FILEIRAS DE CERDAS NA HORIZONTAL, EMBALADA EM BLISTER COM DESENHOS ANIMADOS
NA ESCOVA (11686)

9,3800

28.140,00

76

3000

un

ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS DE 0 - 2 ANOS, CABEÇA OVAL PEQUENA COMPATÍVEL A
IDADE, CERDAS EXTRA MACIAS, MARCA DOSADORA NAS CERDAS, CABO LARGO, MÁXIMO DE 8
FILEIRAS DE CERDAS NO COMPRIMENTO E 4 FILEIRAS DE CERDAS NA HORIZONTAL, EMBALADA
EM BLISTER COM DESENHOS ANIMADOS NA ESCOVA (12652)

9,1500

27.450,00

77

3000

cx

KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, CAIXA COM 3 GRANULAÇÕES
(MÉDIA, FINA E ULTRA FINA), SENDO QUE CADA GRANULAÇÃO TEM 3 MODELOS DE PONTAS.
(13493)

13,9800

41.940,00

78

50

un

ESCOVA PLÁSTICA DE MÃOS E UNHAS, COM PEGA PARA APOIO DAS MÃOS, COM CERDAS DE
NYLON. (11928)

4,4500

222,50

28
Prefeitura de Orleans
Rua XV de Novembro, 282
Centro – 88870-000
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109

79

100

un

ESCOVA ROBSON PARA PROFILAXIA PLANA (11689)

2,8700

287,00

80

200

un

ESCOVA ROBSON TAÇA ULTRA SOFT ROSA - CA (13885)

15,8900

3.178,00

81

20

un

ESPELHO DE MÃO, COM FORMATO DE DENTE TAMANHO MÍNIMO DE 20CM DE ALTURA, CORES
SORTIDAS. (13886)

25,8200

516,40

82

50

fr

ESPONJA HEMOSTÁTICA, FEITO COM 100% DE GELATINA PORCINA, ESTERELIZADO POR
IRRADIAÇÃO, COM REGISTRO DA ANVISA, EM EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES (11691)

57,1400

2.857,00

83

10

fr

EUCALIPTOL 10 ML (10587)

14,8900

148,90

84

10

fr

EUGENOL LÍQUIDO 10 ML (2496)

16,9600

169,60

85

20

cx

EVIDENCIADOR DE PLACA COM 120 PASTILHAS (11692)

22,4500

449,00

86

20

fr

EVIDENCIADOR DE PLACA EM SOLUÇÃO DE 10 ML (11085)

19,3300

386,60

87

100

cx

FILME DE PVC EM ROLO DE 28CM X 30M, EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUAL. (11929)

9,1200

912,00

88

50

cx

FIO DE NYLON PARA SUTURA 4.0 C/ 24 UNIDADES (11694)

53,4200

2.671,00

89

50

cx

FIO DE SEDA P/SUTURA 4.0 C/24U (3123)

56,2300

2.811,50

90

50

rl

FIO DENTAL 500M (11326)

12,1300

606,50

91

50

un

FITA MATRIX DE AÇO 0,5 MM (3126)

12,0100

600,50

92

50

un

FITA MATRIX DE AÇO 0,7MM (2845)

14,6100

730,50

93

50

un

FITA MATRIZ POLIÉSTER (12656)

21,4100

1.070,50

94

10

fr

FIXADOR 475 ML (10589)

17,4100

174,10

95

50

fr

FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23%, FRASCOS COM 200ML, SABORES DIVERSOS. (11930)

8,0900

404,50

96

50

fr

FLÚOR LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM FRASCO DE 1 LITRO SABORIZADO
(10860)

22,3900

1.119,50
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97

10

fr

FORMOCRESOL LÍQUIDO (11695)

98

8

cx

FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO NA COR AZUL, COM BATERIA DE LÍTIO.DISPLAY DIGITAL. TEMPO
DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM
FIO. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). BIVOLT
AUTOMÁTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO

8,7400

87,40

1.189,3300

9.514,64

22,3000

223,00

6,5600

131,20

10,8900

217,80

9,4700

189,40

39,0500

390,50

6,1000

61,00

163,2700

4.898,10

SOLICITADO. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMINIO ANODIZADO. RADIOMÊTRO
INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DA LUZ. PONTEIRA CONDUTORA
DA LUZ COM GIRO DE 360° NA COR ESCURA. ALIMENTAÇÃO: 90-240V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ,
PESO DA PEÇA DE MÃO: 100G. PESO BRUTO: 320G. COMPRIMENTO DA
ONDA: 420 À 480NM. BATERIA: 3,7V 750 MA. MODO DE USO: RAMPA, CONTÍNUO E PULSADO, COM
PROTETOR OCULAR (12657)
99

10

fr

HEMOSTÁTICO EM SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO COM 10 ML (12658)

100

20

fr

HIDROXIDO DE CALCIO P.A. C/ 10 G (8736)

101

20

fr

HIPOCLORITO DE SODIO 1% - SOLUÇÃO DE MILTON 1 LITRO (11347)

102

20

fr

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - SODA CLORADA - 1 L (11696)

103

10

fr

IODOFORMIO 10 G (10590)

104

10

kit

JOGO DA MEMÓRIA TURMA DA RITINHA, CONTENDO CAIXA RÍGIDA E PEÇAS DO JOGO DA
MEMÓRIA DO PERSONAGEM. (13884)

105

30

cx

KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, CAIXA COM 3 GRANULAÇÕES
(MÉDIA, FINA E ULTRA FINA), SENDO QUE CADA GRANULAÇÃO TEM 3 MODELOS DE PONTAS.
(13887)

106

3000

kit

KIT DE SAÚDE BUCAL EM SACOLINHA 12 X 20CM PERSONALIZADO EM 03 CORES CONTENDO 01
ESCOVA ADULTO, COM PROTETOR DE CERDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO
PLÁSTICO, 01 CREME DENTAL DE 90 GRAMAS E 01 ROLO DE FIO DENTAL DE 50 METROS (12659)

5,0600

15.180,00

107

3000

kit

KIT DE SAÚDE BUCAL EM SACOLINHA 12 X 20CM ESCOVA INFANTIL PERSONALIZADO EM 03

9,0300

27.090,00
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CORES CONTENDO 01 ESCOVA INFANTIL, COM PROTETOR DE CERDAS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO, 01 CREME DENTAL DE 90 GRAMAS E 01 ROLO DE
FIO DENTAL DE 50 METROS (12660)
108

10

kit

KIT EDUCATIVO DE MACRO MODELOS, CONTENDO: MACRO ARCADA COM DENTES MÓVEIS,
MACRO EVOLUÇÃO DA CÁRIE, MACRO DOENÇA PERIODONTAL E ESCOVÃO, ACOMPANHA
MALETA PLÁSTICA, MACRO ARCADA 7,5 X 9,5 - 32 DENTES, EVOLUÇÃO DA CÁRIE 6,5 X 16 ALT.,
DOENÇA PERIODONTAL 6,5 X 4,5 ALT., ESCOVÃO 33 CM E MALETA COM ALÇA

414,5900

4.145,90

PARA TRANSPOTE MANUAL. (13877)
109

10

kit

KIT FANTOCHES MAXI SAÚDE BUCAL, CONTÉM 06 FANTOCHES MODELOS COM DENTE, ESCOVA,
CREME DENTAL, DENTISTA, FIO DENTAL E BACTÉRIA. COM BOLSA PARA TRANSPORTE.
TAMANHO MÉDIO 40CM. (13876)

228,2000

2.282,00

110

10

kit

KIT DE PROFILAXIA COLOR-BRUSH CONTENDO: 2 ESCOVAS DE PROFILAXIA COLOR-BRUSH,
FORMATOS TAÇA E PINCEL, SEMIRÍGIDA (AZUL) PARA PROFILAXIA E MICRO-ABRASÃO. 2
ESCOVAS DE PROFILAXIA COLOR-BRUSH, FORMATOS TAÇA E PINCEL, SEMISOFT (AMARELA)
PARA PROFILAXIA E REMOÇÃO DE MANCHAS OU INDUCTOS. 2 ESCOVAS DE

113,8200

1.138,20

PROFILAXIA COLOR-BRUSH, FORMATOS TAÇA E PINCEL, SOFT (LILÁS) PARA PROFILAXIA
SUBGENGIVAL SEM AGREDIR À GENGIVA. 2 ESCOVAS DE PROFILAXIA COLOR-BRUSH,
FORMATOS TAÇA E PINCEL, ULTRASOFT (ROSA) PARA PROFILAXIA SUBGENGIVAL SEM
AGREDIR À GENGIVA. 2 TAÇAS DE BORRACHA, SOFT E ULTRASOFT, PARA PROFILAXIA
SUBGENGIVAL SEM AGREDIR À GENGIVA. BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO
ACEITOS MANDREEL C.A. E FG. SISTEMA "SAME PLACE" ONDE O BROQUEIRO FECHADO NÃO
DEIXA AS PEÇAS CAIREM DURANTE O TRANSPORTE. (13875)
111

10

cx

LAMINA DE BISTURI N° 12 C/100 UNIDADES (2437)

40,4400

404,40

112

10

cx

LAMINA DE BISTURI N° 15 C/ 100 UNIDADES (2438)

41,1700

411,70

113

50

cx

LIMA EXTIRPA NERVO PARA ENDODONTIA 6 U SORTIDO (13494)

55,8800

2.794,00

114

20

cx

LIMA FLEXOFILE 15-40 21MM (10220)

57,8600

1.157,20

115

20

cx

LIMA FLEXOFILE 15-40 25MM (10565)

57,8600

1.157,20
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116

20

cx

LIMA FLEXOFILE 15-40 31MM (10566)

57,8600

1.157,20

117

2

cx

LIMA FLEXOFILE 45 - 80 21 MM (10982)

60,1900

120,38

118

2

cx

LIMA FLEXOFILE 45-80 25MM (10221)

58,1600

116,32

119

2

cx

LIMA FLEXOFILE 45-80 31MM (10983)

80,0600

160,12

120

2

cx

LIMA KEER 06,25 MM (10227)

59,5200

119,04

121

2

cx

LIMA KEER 08,25 MM (10229)

47,5300

95,06

122

2

cx

LIMA KEER 10,25 MM (10231)

51,9000

103,80

123

2

cx

LIMA KEER 15 - 40 21MM (10984)

55,4300

110,86

124

2

cx

LIMA KEER 15 - 40 25MM (10985)

55,4300

110,86

125

2

cx

LIMA KEER 45 - 80 21MM (10986)

60,2600

120,52

126

2

cx

LIMA KEER 45 - 80 25MM (10987)

62,5900

125,18

127

200

cx

MASCARA FACIAL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO E TRIPLA CAMADA, CONFECCIONADA EM NÃO
TECIDO (SMS), POSSUINDO TRÊS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM.
AS CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS SÃO CONSTITUIDAS DE NÃO TECIDO SPUNDONDED E A
CAMADA INTERMEDIÁRIA É COMPOSTA POR NÃO TECIDO MELTBLOWN, QUE

12,0600

2.412,00

CONSTITUI O MEIO FILTRANTE, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, QUE PROPORCIONA UM BFE
(EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA) MAIOR QUE 95% C/ 50 U. (11698)
128

10

pt

MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR TAMANHO M
COM 50 UNIDADES (9847)

44,1900

441,90

129

10

pt

MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR TAMANHO P
COM 50 UNIDADES (8738)

44,1900

441,90

130
131

20
30

fr
fr

OLEO LUBRIFICANTE P/CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200 ML (10973)
OTOSPORIM 10 ML (8982)

82,5600
19,7600

1.651,20
592,80
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132

10

fr

ÓXIDO DE ZINCO PÓ 10 MG (2500)

16,3000

163,00

133

50

cx

PASTA DE POLIMENTO COM ALUMINA MÉDIA E FINA COM 2 SERINGAS DE 4G CADA, REGISTRO
NA ANVISA: 80172310003 (11701)

37,8300

1.891,50

134

50

un

PASTA PROFILÁTICA SABORIZADA. (11935)

11,8800

594,00

135

50

pt

PEDRA POMES 100G EXTRA FINA (3138)

13,4400

672,00

136

2

cx

PELÍCULA PARA RX PERIAPICAL ADULTO CX C/150U (3140)

203,4100

406,82

137

100

fr

PINCEL MICROBRUSH DESCARTÁVEL C/100U (3143)

15,9500

1.595,00

138

10

fr

PMCF 20 ML (10593)

37,1300

371,30

139

10

kit

QUEBRA-CABEÇA 20 PEÇAS (QUADRADO) TURMA DA RITINHA, CONTENDO CAIXA RÍGIDA E 20
PEÇAS DO QUEBRA CABEÇA DO DESENHO AIMADO. (13888)

30,9000

309,00

140

50

un

36,6500

1.832,50

141

50

un

138,0200

6.901,00

142

10

un

127,3700

1.273,70

143

50

un

145,8900

7.294,50

144

10

un

134,8700

1.348,70

145

50

un

RESINA COMPOSTA FOTO BAIXA VISCOSIDADE RADIOPACA PARA ESMALTE E DENTINA COR A2 FLUÍDA (13498)
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1B - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11703)
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1D - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11704)
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2B - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11705)
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2D - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11706)
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5B - 100% NANOPARTICULAS
NANOAGLOMERADOS (11707)

134,4500

6.722,50

146

80

un

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3B - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11708)

145,8900

11.671,20

147

10

un

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3D - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11709)

127,3700

1.273,70

148

10

un

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1B - 100% NANOPARTÍCULAS NANOAGLOMERADOS

219,4000

2.194,00
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(12667)
149

10

un

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C4D - 100% NANOPARTICULAS NANOAGLOMERADOS
(11712)

126,8600

1.268,60

150

10

fr

REVELADOR 475 ML (10601)

17,4100

174,10

151

2000

pt

SACOS DE SACOLE GRANDE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES (11362)

3,0500

6.100,00

152

20

kit

SELANTE P/ SULCOS E CICATRÍCULAS - KIT C/ 5 SERINGAS DE 2G E 20 PONTAS PLICADORAS, E
1 CONDICIONADOR GEL DENTAL DE 3 ML, COR BRANCO OPACO (11713)

215,2100

4.304,20

153

30

fr

SISTEMA ADESIVO DENTAL FOTOP. MONOCOMPONENTE BASE DE ÁLCCOL E ÁGUA PARA
ESMALTE E DENTINA DE 6 G, COM TAMPA FLIP TOP E 10% EM PESO DE CARGA (12668)

190,0300

5.700,90

154

20

REFIL

SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ FORMADAS, PARA RESTAURAÇÃO CLASSE II, CAIXA
COM 50 MATRIZES SORTIDAS (12661)

221,5600

4.431,20

155

20

kit

SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ FORMADAS, PARA RESTAURAÇÃO CLASSE II, CAIXA
COM 50 MATRIZES SORTIDAS E 2 GRAMPOS (12662)

354,2700

7.085,40

156

20

fr

SOLUÇÃO BUCAL A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% EM FRASCO DE 2 LITROS
COM BOMBA - SEM ÁLCOOL. (11939)

75,9000

1.518,00

157

20

fr

SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE (50C) COM 200ML (10872)

45,5000

910,00

158

300

cx

SUGADOR C/40 UNIDADES (3207)

7,0100

2.103,00

159

10

cx

SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL EM CAIXA COM 20 UNIDADES (13889)

30,1900

301,90

160

100

un

TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA (3209)

2,2700

227,00

161

10

fr

TERGENSOL 200 ML (10602)

21,4500

214,50

162

200

cx

TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE, ESPOROS AUTOCNTIDOS DE GEOBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUS, RESULTADO EM 24 HORAS, CAIXA COM 10 UNIDADES, VALIDADE 2
ANOS (11716)

62,9600

12.592,00

163

50

un

TIRA DE LIXA DE AÇO P/AMALGAMA (3210)

7,8300

391,50
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164

50

cx

TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF LEX PARA ACABAMENTOS E POLIMENTO DENTAL GROSSAMÉDIA COM CENTRO NEUTRO 4MM X 170MM, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES (11717)

109,3000

5.465,00

165

50

pt

TIRA DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE PARA OCLUSÃO COM 12 FOLHAS (10603)

6,1000

305,00

166

200

pt

TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA 100 U (10604)

12,6700

2.534,00

167

20

fr

TRICRESOL FORMALINA 10 ML (12663)

9,7300

194,60

168

10

BI

VASELINA SÓLIDA BISNAGA COM 30/35 G (11718)

8,0000

80,00

169

20

BI

VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO 5% PARA ODONTOPEDIATRIA EM BISNAGA DE 10 ML COM
22600PPM DE FLUOR (11719)

254,8700

5.097,40

170

10

cx

VERNIZ FLUORETADO COM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM 2 FRASCOS DE 10 ML DE VERNIZ E
10 ML DE SOLVENTE (13496)

136,0200

1.360,20

12.859,5300

448.222,64

Total Geral ------>
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____

ANEXO II
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)
Prezados Senhores,
_________________________________________,
inscrito
no
CGC/CNPJ
nº
_____________
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do
Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____

ANEXO II-A
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresas ou
Empresas de Pequeno Porte – Com restrições)

Prezados Senhores,

_________________________________________,
inscrito
no
CGC/CNPJ
nº
_____________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade no............................ e do
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do
Edital, que Atende aos Requisitos de Habilitação, ressalvado o disposto na Lei n.º 123, de
14 de dezembro de 2006.

Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Prezados Senhores,
_________________________________________,
inscrito
no
CGC/CNPJ
nº
_____________
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____

ANEXO IV
DECLARAÇÃO
(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)

Prezados Senhores,

_____________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº _____________
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, que
detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____
ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA
“Modelo de Proposta de Preços”

À

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
Item

Qtde Unid.

Descrição do Produto

Marca

Vlr.Unit.

Vlr. Total

Dados da Licitante
Razão Social/Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
CEP:
CNPJ/CPF/MF:
Fone: ( )
Fac-simile: ( )
E-Mail:
Banco:
Agência:
Conta:
Representante:
Fone: ( )
Fac-simile: ( )
Local e data:
Validade da Proposta:

Assinatura/Carimbo
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____
ANEXO VI
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX

" M

O

D

E

L

O "

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
C.N.P.J.
ENDEREÇO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Para fins

de participação no Edital

de Pregão Presencial Nº XXXX,

declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea
e nem está suspensa no Cadastro de Fornecedores do Município de Orleans conforme os
itens 3.2.3 e 3.2.4 deste edital, e nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal
Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_______________,___ de ____________ de 20__ .

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do
representante legal da empresa licitante.
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2019
No dia XX do mês de XXXXXX do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.230.443/0001-67, com sede administrativa
localizada na RUA: MIGUEL COUTO, 800, bairro CENTRO, CEP nº. 88870-000, nesta
cidade de Orleans/SC, representado pelo(a) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o
Sr(a). LUANA DEBIASI MATTEI DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº. 035.783.269-84,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 20/2019, Processo Licitatório nº. 40/2019, que selecionou a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS ODONTOLÓGICOS, KITS DE HIGIENE
BUCAL E MATERIAL EDUCATIVO DE SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORLEANS,
em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código
Nome da Empresa
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Itens
XXXXXXXX

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do
processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal
nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Empresas
XXXXXX

CNPJ / CPF
XXXXXXXXX

Nome do Representante
XXXXXXXXX

CPF
XXXX

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de
Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública,
objetivando:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS ODONTOLÓGICOS,
KITS DE HIGIENE BUCAL E MATERIAL EDUCATIVO DE SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DAS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
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ORLEANS. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas
condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais
documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de
Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendolhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações,
sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços
preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por
item, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de
classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
FORNECEDOR:
Item

Especificação

Unid

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço
Total

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de
Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do
inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que
trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da
planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de
transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices
ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
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2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo
de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no
processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente
estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento
do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do
contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e,
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado,
caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para
redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no
mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual
oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do
preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput
ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços
inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela
administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida
na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser
entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo
registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
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2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes
serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou
lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar
da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos
contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n°
8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da
Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão
apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que
formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de
despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de
classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a
serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas
cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de
preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
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4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,
sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da
presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão
gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do
Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no
mercado para os materiais/serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor
máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de
registro de preços necessitarem da entrega dos materiais/prestação do serviço, indicará
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de
materiais/prestação de serviço, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem
fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema
Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de
condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de
apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo
legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a
Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder
igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela
legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
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5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas
obrigações e entrega dos materiais/prestação dos serviços dentro das normas
estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de
todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão
gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues/prestação dos serviços em
desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos/executar os serviços nas condições estabelecidas no edital e
seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do
registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo
com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,
observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de
Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo
tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis
e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as
obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos/refazer os serviços recusados pelo órgão ou entidade
usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da
negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os
preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já
entregues/serviços prestados, caso do reconhecimento pela Administração do
rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante
do ato de revisão;
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5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar
pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na
legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na
cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo
de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão
gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a)
o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que
estiver vinculado;
b)
o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
c)

em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d)
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior
ao praticado no mercado;
e)
estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou
for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da
Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f)

por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar
estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço
registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente
que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá
ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das
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sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos
órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado
pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o
valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o
carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo
o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de
classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados/prestar o
serviço, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao
Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
materiais/prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais/prestação do serviço será estabelecido em cada
Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em
que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega/prestação de serviço será conforme solicitação do órgão ou
entidade requisitante, não podendo ultrapassar 15 (quinze) dias da data de recebimento
da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte
dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
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7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora
da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando
estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de
acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais/prestação dos serviços correrão por
conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais/prestar dos serviços, descritos
na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição,
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais/prestação dos serviços imprestáveis ou defeituosos,
que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a
partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente
e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais/prestação do
serviço, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto/prestação do serviço desta
licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis,
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40,
inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de
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seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o
INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos
os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos/serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá
ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º
do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro
de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas
de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao
que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
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11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do
fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a)
multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação
em atraso até o décimo dia;
b)

rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b)multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c)
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
administração pública estadual por prazo não superior a 2(dois) anos.
d)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d",
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco
anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto
não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3,
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma
e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção
mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos
fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação
do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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Orleans, XX de XXXXXXXX de 2019.

LUANA DEBIASI MATTEI DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Empresas Participantes:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____

ANEXO VIII – ITEM FACULTATIVO
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX

" M

O

D

E

L

O "

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
C.N.P.J.
ENDEREÇO
TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO
A empresa

................................... CNPJ Nº .................................., através de seu

representante legal infra assinado, vem por meio deste, renunciar ao direito de
Interposição de Recurso, referente à fase de propostas e habilitação ou qualquer ato
decorrente do certame do Edital Nº ............ Pregão Presencial Nº ........... acima
identificado.

Firmo o presente,

_______________,___ de ____________ de 20__ .

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do
representante legal da empresa licitante.
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____
ANEXO IX
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N XXXXX
" M

O

D

E

L

O "

TERMO DE INCINERAÇÃO/DESCARTE DE DOCUMENTOS (ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO)
Aos

.......................dias do mês de

....................... de dois e

....................., às

..................horas, procedemos a incineração/descarte de documentos pertencentes ao
setor de licitação que se encontrava anexados juntamente com o Processo Licitatório Nº
................. Pregão Presencial Nº

......................cumprindo com as normas do edital.

Segue abaixo os documentos incinerados: Ex:

1- ( Documentos de Habilitação da Empresa XXXX)
Firmo o presente,
_______________,___ de ____________ de 20__ .
_____________________________
Fábio Salvador
Pregoeiro
Testemunha 1:

Testemunha 2:
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ANEXO X
TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA DE
ORLEANS

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO

UNIDADE SOLICITANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
57/58

1. OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS ODONTOLÓGICOS, KITS DE HIGIENE BUCAL
E MATERIAL EDUCATIVO DE SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESFS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORLEANS.
2. JUSTIFICATIVA
FAZ SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE PARA O SUPRIMENTO ADEQUADO , DESTINADO AO
BOM FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS PACIENTES DAS ESFS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORLEANS.
3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM – QUANTIDADE – UNID. – ESPECIFICAÇÃO –
PREÇOS UNITÁRIO ESTIMADO – PREÇO TOTAL). PODERÁ SER ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS.
CONFORME ORÇAMENTO E QUANTIDADE EM ANEXO
4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
O PRAZO DA ENTREGA DOS PRODUTOS VENCEDORES DEVERÁ SER DE, NO MÁXIMO, 15 DIAS APÓS
CONFECÇÃO DA AF E ENVIO POR E-MAIL PARA O SETOR RESPONSÁVEL DA EMPRESA.
ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER REALIZADA NO ENDEREÇO:
RUA MIGUEL COUTO, 800, CENTRO, ORLEANS, SC (FUNDOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA
OTÍLIA), AO SETOR DE ALMOXARIFADO EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SMS.
SOMENTE SERÃO ACEITOS PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO EDITAL EM ANEXO, SEM
EXCEÇÃO.
OS PRODUTOS FORNECIDOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA LINHA E QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME
DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL EM ANEXO, SEM EXCEÇÃO.
OS PRODUTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR HÁ 12 MESES, CONTADOS A
PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SEM EXCEÇÃO
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
PRAZO DE ENTREGA DE NO MÁXIMO 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO DO ENVIO DA AF A
EMPRESA.
OS PRODUTOS FORNECIDOS DEVERÃO TER VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR HÁ 12 MESES, CONTADOS A
PARTIR DA
DATA DA ENTREGA DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SEM EXCEÇÃO.
6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CONFORME EDITAL.
7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
(EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A MODALIDADE UTILIZADA SERÁ
PREGÃO PRESENCIAL)
REGISTRO DE PREÇO/ PREGÃO PRESENCIAL
8. FORNECEDORES PARA CONVITE EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MINIMO TRÊS)
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TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10. CONDIÇÕES GERAIS
PRAZO DE ENTREGA DE NO MÁXIMO 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO DO ENVIO DA AF A
EMPRESA.
VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DO MOMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS NO
ALMOXARIFADO, PARA OS PRODUTOS COM VALIDADE DETERMINADA.

DATA
SECRETÁRIA
Luana Debiasi Mattei de Oliveira

02/08/2018
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