EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 16/2018

Município de Almirante Tamandaré do Sul
Secretaria Municipal de Saúde
Edital de Pregão SRP nº. 16/2018 – presencial
Tipo de julgamento: menor preço por item
Processo nº. 044.01.02.04/2018

Edital de Pregão que tem por objeto
o Registro de Preços para aquisições
futuras e parceladas de materiais
odontológicos.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que às 08:30 h do dia 26 do mês de junho do ano
de 2018, na sala do setor de Licitações do Centro Administrativo, localizado na
Rua Mário Linck, n°. 352, Centro, Almirante Tamandaré do Sul/RS, se reunirão a
Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°. 139.18, de 16 de março
de 2018, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a contratação de empresa para aquisições futuras e parceladas de
materiais odontológicos, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal
n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações e do Decreto
Municipal n°. 014/2015, Decreto Municipal nº. 008.14, com aplicação subsidiária
da Lei Federal n°. 8.666/1993.
ESSA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, NOS TERMOS DO SEU ART. 48, INCISO I, E
SUAS ALTERAÇÕES.
1- DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisições
futuras e parceladas de materiais odontológicos, observadas as especificações
constantes no anexo I, pelo órgão relacionado no anexo II.
1.1. O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS, para
aquisições futuras de materiais odontológicos, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.

1.2. As quantidades constantes no anexo I são estimativas, não se obrigando a
Administração pela aquisição total.
1.3. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto, que
estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora,
devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.
1.4. As aquisições ofertadas deverão atender às exigências de qualidade,
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e
fiscalização de qualidade.
2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação das
empresas beneficiárias da Lei Complementar nº. 123/2006.
2.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica
enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, com situação
regular na Previdência Social e no Município que tenha auferido receita bruta
anual até o limite previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e que atenda todas
as exigências do presente Edital e seus anexos.
2.3. Poderão participar as empresas citadas no item anterior, e que possuam ramo
de atividade pertinente ao objeto deste Edital.
2.4. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá
apresentar fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do
credenciamento:
a) Declaração firmada por seu representante, conforme modelo no anexo V desse
edital, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei Complementar nº
123/2006; e
b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, modelo no
anexo VI no desse edital.
2.5. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.4, seu
Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do
credenciamento.
2.6. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento
do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.4 deste
edital fora dos envelopes de habilitação e de propostas.

2.7. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da
licitação.
3- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
3.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item
7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de
habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados,
respectivamente, como de nº. 1 e nº. 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
EDITAL DE PREGÃO SRP Nº. 16/2018
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
-------------------------------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
EDITAL DE PREGÃO SRP Nº. 16/2018
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
4- DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO E
ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da
representada.
4.1.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2 e 4
deverá ser apresentada fora dos envelopes.
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b. 1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art.
654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;
ou
b. 2) carta de credenciamento, esta com a firma do outorgante reconhecida,
outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
deverá estar acompanhado do contrato social da empresa licitante.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatório.
4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer,
é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas
referentes à licitação.
4.5. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o Pregoeiro,
inicialmente, receberá os envelopes nºs. 01- PROPOSTA e 02- DOCUMENTAÇÃO.
4.6. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90
(noventa) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa,
ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá
conter:
a) Razão social da empresa, endereço, telefone para contato, e-mail, bem como,
banco, agência e conta corrente para ser efetuado o pagamento, caso a licitante
venha a contratar com o Município;
b) Descrição completa do produto ofertado, inclusive a marca;
c) Preço unitário líquido e total, sendo o unitário considerado para a fase de
lances, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por
conta da licitante vencedora, com atendimento integral das especificações e
condições de fornecimento do anexo I desse edital.
5.2. Além da proposta financeira apresentada em papel, AS EMPRESAS
PREFERENCIALMENTE DEVERÃO APRESENTAR A PROPOSTA EM MEIO
MAGNÉTICO, através do sistema de digitação de propostas da empresa Città
Informática, disponível em http://www.cittainformatica.com.br/downloads/, na
versão 2.0, devendo baixar o arquivo para importação dos itens para digitação
juntamente ao edital na página da Prefeitura Municipal, no número do pregão
correspondente. Qualquer dúvida favor entrar em contato diretamente com a
empresa fornecedora do software pelos fones (54) 33711700 ou com a Prefeitura de
Almirante Tamandaré do Sul pelo fone (54) 36151143.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores totais
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a
autora da oferta de valor mais baixo e as ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquelas poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na
forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),

oferecer novos lances, verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços
oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta de maior valor, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada à palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar
nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.6.1.A diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao valor ou percentual
indicado pela Pregoeira durante a sessão.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço
apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das
propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para
que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o
menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de
valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados nos orçamentos
prévios, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário
do item, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) Afrontarem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem
aos requisitos do item 5;
d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superfaturados.
e) Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas
e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação
exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto
ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 17.1 deste edital.
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as
licitantes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro
do ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos:
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) 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.
7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos
documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no
momento do credenciamento, previsto no item 04 deste edital.
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades;
b.1) Em se tratando de prova de inscrição municipal, esta, deverá estar em vigor,
ou, no caso de inscrição permanente, juntar a comprovação de quitação da taxa do
exercício atual.
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão
Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
f) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal de Almirante Tamandaré do
Sul/RS;
g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).

7.1.4

REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 (CNDT).
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n°. 4.538-02 ou modelo no anexo
IV desse edital.
7.1.5

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Autorização de funcionamento de empresa (AFE) da distribuidora concedido
pela ANVISA;
b) Registro ou Notificação do Produto no Ministério da Saúde, ou ser Declarado
Dispensado de Registro, (especificando a qual item se refere). Serão aceitas cópias
da publicação completa no Diário Oficial da União, referente ao registro ou
notificação do produto ofertado, ou da declaração de isenção do registro no
Ministério da Saúde, em vigor. Ficará a cargo do proponente indicar o Registro
para cada produto que o necessita ou comprovar que o produto/item cotado não
está sujeito ao regime de vigilância sanitária e, portanto, não necessita registro;
c) Alvará de licença expedido pela vigilância sanitária Estadual ou Municipal.
7.1.6

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias
da data designada para a apresentação do documento.
7.1.7

OUTROS DOCUMENTOS:

a) Declaração da proponente de Idoneidade (modelo no anexo III) desse edital.
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para
cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo

no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado
apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3. As empresas beneficiárias da LC 123/2006, que atenderem ao item 2.4, que
possuírem restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e
trabalhista, terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, ao da
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.3.2. Ocorrendo à situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa,
podendo a Pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao
certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de
acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá às empresas beneficiárias da
LC 123/2006, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem
alguma restrição.
7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item
8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 15.1, alínea “a”, deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira
pelo prazo de 03 (três) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inutilização do envelope.
8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, à licitante que
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará
a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que
o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade
para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito
de recorrer por parte da licitante.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação
das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para,
querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista
imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver
dado causa à demora.
10. DOS PRAZOS:
10.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação
dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05
(cinco) dias.
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
10.3. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluída.

10.4. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o
subitem anterior.
11. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS:
11.1. O prazo de validade do registro de preços será 12 (doze) meses, contados a
partir da data de expedição da respectiva Ata, conforme dispõe o artigo 12, do
Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
11.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas no artigo 7º, do Decreto Municipal nº. 008.14, de 06 de fevereiro de
2014.
12. DA ENTREGA DOS PRODUTOS:
12.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento da autorização de fornecimento e/ou empenho, na Unidade Básica
de Saúde – UBS, situada no seguinte endereço: Rua João Bernardi, nº. 173, Bairro
Centro, Almirante Tamandaré do Sul/RS, livres de frete e descarga.
12.2. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois)
dias úteis, contados da data de entrega, no local mencionado no item 12.1 desse
edital.
12.3. Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante
respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura, do servidor público responsável
pelo recebimento dos produtos.
12.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a contratada deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas nesse edital.
12.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com os
produtos.
12.6. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado da data de entrega dos produtos uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações solicitadas, mediante Termo de
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

12.7. Qualquer dúvida ou esclarecimento técnico em relação aos produtos objeto
desse certame deverão ser esclarecidos junto à Secretaria Municipal de Saúde.
13. DAS CONTRATAÇÕES:
13.1. Os fornecedores dos produtos incluídos na ata de registro de preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir ou documentos equivalentes
(empenhos), nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos
anexos e na própria Ata.
13.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
13.3. Quando da necessidade de aquisição, o Órgão Participante constante no
anexo II desse edital, por intermédio do gestor da Secretaria solicitante, consultará
o Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que
este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
13.4. Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor
indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.
13.5. O fornecedor do produto deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos
contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o
termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.
13.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a contratada deverá faze-la em
conformidade com a indicação do contratante, no prazo estabelecido na
notificação, mantido o preço inicialmente contratado.
13.7. Os produtos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados,
de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o
transporte.
14. DO PAGAMENTO:
14.1. O pagamento será efetuado mediante empenho em até 30 dias do
recebimento da nota fiscal com visto da Secretaria Municipal de Saúde.
14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem
de fornecimento/empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do
produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
14.3. As despesas decorrentes da contratação oriunda dessa licitação correrão à
conta da dotação orçamentária específica no impacto orçamentário financeiro e na
autorização de fornecimento, no momento da aquisição.
14.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
15. DAS PENALIDADES:
15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de
10% sobre o valor estimado da contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 02 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa
de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 10%;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
h) Causar prejuízo material diretamente resultante da execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre
o valor atualizado do contrato.
15.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
16.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993,
observando-se as seguintes normas:
a) O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão,
devendo ser protocolado até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o
recebimento dos envelopes.
b) Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a
data marcada para o recebimento dos envelopes.
c) Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos ao Pregoeiro no Setor de
Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 08h e se encerra às
17h, mediante protocolo, obedecidos os prazos das alíneas “a” e “b”.
d) Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos
apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio
além do previsto na alínea anterior.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao
Município de Almirante Tamandaré do Sul, Setor de Licitações, sito na Rua Mário
Linck, nº. 352, ou pelos telefones (54) 3615-1143/1154/1153 ou e-mail
licitacaoats@hotmail.com no horário compreendido entre as 08h-12h e 13h-17h, ou
ainda, no endereço eletrônico http://www.tamandaredosul.com.br/, preferencialmente,
com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos
envelopes.
17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no
Município, junto ao Setor de Licitações.
17.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça
a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
17.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone.
17.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
17.6 As cópias extraídas da internet serão tidas como originais após terem a
autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.
17.7. Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos
sobre o edital, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e
comunicados no site www.tamandaredosul.com.br. Portanto, fica sob a inteira
responsabilidade dos interessados o acompanhamento das atualizações efetuadas
pela Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento.
17.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da
Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

17.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.10. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação
de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
17.11. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I) Termo de Referência;
II) Relação do Órgão Participante;
III) Modelo de Declaração de Idoneidade;
IV) Modelo de Declaração de Inexistência de Irregularidade ao Trabalho de
Menor;
V) Modelo de Declaração de Beneficiária da LC 123/2006;
VI) Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
VII) Minuta da Ata de Registro de Preços;
17.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

Almirante Tamandaré do Sul, 16 de maio de 2018.

Adir Giacomini
Prefeito Municipal em Exercício

Este edital se encontra examinado e
aprovado pela Assessoria Jurídica.

Em

_/___/__

Assessor Jurídico

.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Credenciamento: 08:30 horas do dia 26/06/2018
Início da Sessão de Disputa: 08:30 horas do dia 26/06/2018
Local: Sala do Setor de Licitações.
1 – Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais
odontológicos, conforme condições do edital e especificações contidas no item 07
(sete) deste termo.
2 – Justificativa: Os materiais odontológicos serão para melhor atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e para atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde - SUS do município de Almirante Tamandaré do Sul.
3 – Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias
a contar do recebimento da autorização de fornecimento e/ou empenho, na
Unidade Básica de Saúde – UBS, situada no seguinte endereço: Rua João Bernardi,
nº. 173, Bairro Centro, Almirante Tamandaré do Sul/RS, CEP 99523-000, no
horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas, respeitando o previsto no anexo I,
correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
4 -Valor total estimado: R$ 37.061,02 (trinta e sete mil, sessenta e um reais e dois
centavos).
5 - Adjudicação: Adjudicação será por item.
6 - Vigência da Ata: O prazo de validade do registro de preços será 12 (doze)
meses, contados a partir da data de expedição da respectiva Ata, conforme dispõe
o artigo 12, do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
7 - Especificações, Quantidades e Valor Estimado do objeto:

ITE
M

1

2

DESCRIÇÃO

QUANT
IDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

08 pacotes

R$ 8,80

R$ 70,40

04 frasco

R$ 161,89

R$ 647,56

UNIDADE

Ácido fosfórico 37% em seringas de 2,5 ml - condicionador a base
de ácido fosfórico 37%, gel ou semi gel, com boa viscosidade, sem
escoamento excessivo, solúvel em água. Em seringa com 2,5 ml de
condicionador ácido, conforme constar no registro do produto,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lotes, data de validade e número do reg. no ministério
da saúde. Kit com 3 unidades

Adesivo Fotopolimerizavel, sistema adesivo, contém partícula de
carga de 5mm, primer e adesivo junto. Embalagem com 6 gramas

3

Água destilada. Galão com 5 litros

40 galão

R$ 10,82

R$ 432,80

4

Água oxigenada 3 %, 10 volumes. Embalagem 1 litro

02 litro

R$ 13,71

R$ 27,42

5

Agulha gengival curta, descartável, tamanho aproximado de
21x0,3. Agulha hipodérmica descartável, confeccionada em aço
inoxidável, altamente polido e canhão em plástico atóxico, de
acordo com a ABNT. Caixa com no mínimo 100 unidades. Deverá
ser isenta de rebarbas, com bizel trifacetado, afiado livre de
matérias estranhas, de partículas metálicas e de sobras de
polimento
06 caixa

R$ 47,87

R$ 287,22

R$ 8,84

R$ 884,00

6

Alcool etílico 70°. Registro na anvisa

100 litro

7

8

Algodão em rolete - confeccionado em algodão hidrófilo,
prensado homogêneo, macio, com boa absorção de líquidos e
secreções, sem comprimento e 10mm de diâmetro. Embalagem
com 100 roletes, trazendo todas as informações de lote, validade e
registro no Ministério da Saúde
60 pacotes

R$ 2,11

R$ 126,60

140 capsulas

R$ 49,08

R$ 6.871,20

100 capsulas

R$ 94,48

R$ 9.448,00

R$ 154,10

R$ 616,40

Amalgama em cápsula - 1 porção - liga de amalgama em capsula
1 (uma) porção contendo prata, cobre e estanho, isenta da fase
gama ll, resistente a compreensão, ultra fina. Devendo resultar
uma superfície lisa e brilhante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação,
validade e número do registro no Ministério da Saúde.
Composição: 40% de prata, 31,3 de estanho, 28,7% de cobre e 47,9
de mercúrio

9

Amalgama em cápsula - 2 porções - liga de amalgama em capsula
contendo prata, cobre e estanho, isenta da fase gama ll, resistente
a compreensão, ultra fina. Devendo resultar uma superfície lisa e
brilhante, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, validade e
número do registro no Ministério da Saúde. Composição: 40% de
prata, 31,3 de estanho, 28,7% de cobre e 47,9 de mercúrio

10

Anestésico local articaina HCI 4% com epinefrina1.100.000
(articaina). Bem. Com 50 tb

04 caixa

11

Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% e epinefrina 1.100.000.
Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaina
com Epinefrina (Tubete de Vidro)

12

Anestésico local cloridrato de prilocaina 3 % felipressina 0,03 UI.
Embalagem com 50 tb

13

Anestésico Tópico em forma de gel, para uso odontológico, a base
de lidocaína, acondicionado em frascos de 200 mg, no sabor de
tutti-fruti, Embalado individualmente, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, número de lotes, data de
validade, e número de Red. no Ministério da Saúde

14

15

Aplicador descartável, mycrobrush, flexível, dobra-se facilmente
até 90º, ponta extra fina (1,0 mm), pacote com 100 unidades
Aplicador descartável, mycrobrush, flexível, dobra-se facilmente
até 90º, ponta fina (1,5 mm), pacote com 100 unidades

16

Babador impermeável, pacote com 100 unidades. Dimensões 30 x
40 cm ou 33 x 47 cm

17

Bobina para esterilização de autoclaves 0,8 x 50, confeccionada
com dorso de papel crepado,à base de celulosa para o fechamento
de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como
indicadora de esterilização com listras diagonais de tintas
termoreativa que quando submetidas à esterilização, mudam sua
cor de preto para branco

10 caixa

R$ 113,19

R$ 1.131,90

02 caixa

R$ 76,99

R$ 153,98

02 frasco

R$ 9,30

R$ 18,60

04 unidade

R$ 15,66

R$ 62,64

05 unidade

R$ 15,69

R$ 78,45

14 pacotes

R$ 19,49

R$ 272,86

12 unidade

R$ 36,75

R$ 441,00

18

Bobina para esterilização de autoclaves 10 x 100, confeccionada
com dorso de papel crepado,à base de celulosa para o fechamento
de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como
indicadora de esterilização com listras diagonais de tintas
termoreativa que quando submetidas à esterilização, mudam sua
cor de preto para branco

19

Broca carbide para alta rotação n° 2, em aço, esterilizável

20

Broca carbide para alta rotação n° 4, em aço, esterilizável

21

Broca carbide para alta rotação n° 6, em aço, esterilizável

22

Broca carbide para alta rotação n° 8, em aço, esterilizável

23

Broca carbide para baixa rotação n° 1/2, em aço, esterilizável

24

Broca carbide para baixa rotação n° 1/4, em aço, esterilizável

25

Broca carbide para baixa rotação n° 2, em aço, esterilizável

26

Broca carbide para baixa rotação n° 4, em aço, esterilizável

27

Broca carbide para baixa rotação n° 6, em aço, esterilizável

28

Broca carbide para baixa rotação n° 8, em aço, esterilizável

05 unidade

R$ 65,73

R$ 328,65

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

04 unidade

R$ 11,95

R$ 47,80

29

30

31

32

33

34

Broca zekrya cirúrgica, 28mm, utilizada para odontossecção e
corte/desgaste de osso, fabricada em carbeto de tungstênio
Broqueiro 21 furos, produzido em material resistente que
possibilita a esterilização em autoclave

02 unidade

R$ 57,06

R$ 114,12

02 unidade

R$ 32,93

R$ 65,86

02 pacotes

R$ 33,64

R$ 67,28

02 litro

R$ 44,11

R$ 88,22

02 frasco

R$ 15,35

R$ 30,70

20 unidade

R$ 4,93

R$ 98,60

Cunha de madeira, anatômica com 100 unidades. Formato
anatômico de ameia. Sem farpas, tingidas com pigmento atóxico.
Pronta para uso, em cinco tamanhos, codificados por cores. Com
registro na Anvisa

Detergente Enzimático com composição de enzima dos grupos
protease, amilase, carbohidrase e lipase, isopropanol, detergente
mão iônico. Concentrado para que seja diluído em 01 litros de
água que possua notificação na ANVISA - Ministério da Saúde
Digluconato de clorhexidina 100 ml
Escova de Robinson para contra ângulo, confeccionada em aço
inoxidável, provida de travacom perfeito encaixe nos contra
ângulos produzidos pela indústria nacional. Deverá conter pelo
menos 70 cerdas planas com comprimento não inferior a 6mm, a
ser resistente pelos meios físicos de esterilização. Isenta de
rebarbas ou sinais de oxidação

35

36

37

38

Espelho bucal nº 5, plano, com suporte, confeccionado em aço
inoxidável, sem movimento da alavanca, isento de rebarbas e
sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com
boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão,
luminosidade total e sem manchas. O conjunto deve ser resistente
a esterilização química, e em calor seco e úmido, sem perder o
poder de reflexão ou embaraçar ou alterar a qualidade. Embalado
individualmente, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lotes, data de validade, e
número de Red. no Ministério da Saúde

20 unidade

R$ 10,64

R$ 212,80

08 pacotes

R$ 56,33

R$ 450,64

08 unidade

R$ 7,76

R$ 62,08

06 unidade

R$ 15,70

R$ 94,20

Fio de sutura cutilar nº4.0, filamento preto com agulha 20mm 3/8
tipo triangular esterilizado por raio gama, embalado
individualmente. Pacote com 24 envelopes

Fio dental com 100 metros. Para remoção de placa bacteriana
interproximal, confeccionado em poliamida resistente, com
aromatizantes, lubrificado com cera natural, totalmente livre de
impurezas ou manchas, de cor branca. Embalado em estojo
individual de polipropileno, com cortador metálico em aço
inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, com 100m de
comprimento, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, lote e datas de fabricação e validade

Flúor semanal de 0,2%. Embalagem de 500ml

39

Fluoreto de sódio em gel, ph 1,23%, para prevenção de cárie
dentária que permite aplicação sem escorrer. Embalado em frasco
de 200ml, providos de bicos que possibilitem o controle de
escape, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, fabricação e data de validade
05 frasco

R$ 6,61

R$ 33,05

80 pacotes

R$ 30,90

R$ 2.472,00

R$ 45,95

R$ 735,20

40

Gaze 13 fios, 8 camadas e 5 dobras violeta, tamanho 7,5x7,5.
Pacote com 500 unidades

41

Iônomero de vidro restaurador (pó e liquido) que permita o
tempo de trabalho de no mínimo 1 minuto

16 frasco

42

Lubrificante maquina spray 200 ml

01 frasco

R$ 35,89

R$ 35,89

43

Luva de procedimento em latex, tamanho M, caixa com no
mínimo 100 unidades

60 caixas

R$ 21,16

R$ 1.269,60

44

Luva de procedimento em latex, tamanho P, caixa com no
mínimo 100 unidades

100 caixas

R$ 21,50

R$ 2.150,00

45

Luvas de vinil para procedimento tamanho G, caixa com 100
unidades

08 caixas

R$ 55,34

R$ 442,72

46

Mandril adaptador de contra ângulo (para brocas de alta rotação)

02 unidade

R$ 40,16

R$ 80,32

47

Máscara cirúrgica com elástico. Material 100% polipropileno, três
camadas, clip nasal, não alérgico, não inflamável, sem latex, sem
fibra de vidro. Caixa com 50 unidades
10 caixas

R$ 12,06

R$ 120,60

48

Material restaurador provisório (Embalagem com 38g de Pó +
15ml de Líquido). Com Composição reforçada à base de óxido de
zinco e eugenol, para restaurações provisórias de longa espera
06 conjunto

R$ 115,90

R$ 695,40

49

Matriz aço inox 0,05x5x500 mm

14 unidade

R$ 2,46

R$ 34,44

50

Matriz aço inox 0,05x7x500 mm

14 unidade

R$ 2,44

R$ 34,16

51

Pasta profilática, para utilização em procedimentos de limpeza,
remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, e
como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e
doenças periodontais, com flúor, 90 g, sabor tutti-frutti ou menta
02 frasco

R$ 9,73

R$ 19,46

02 frasco

R$ 12,25

R$ 24,50

52

Pedra pomes pó abrasivo extra fino, de baixa densidade e peso.
Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro
coesivo, amálgama e resina acrílica. Granulação extra-fina. Frasco
com 100 gramas

53

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1011

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

54

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1012

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

55

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1012 HL

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

56

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1013

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

57

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1014

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

58

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1014 HL

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

59

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1015

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

60

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1016

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

61

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1016 HL

62

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1019

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

63

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1031

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

64

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1032

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

65

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1033

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

66

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1034

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

67

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1035

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

68

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1045

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

69

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1090

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

70

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1111

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

71

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1111 FF

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

72

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1112 FF

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

73

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 1190F

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

74

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 2135F

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

75

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3070

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

76

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3081

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

77

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3082

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

78

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3118

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

79

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3118F

10 unidade

R$ 7,43

R$ 74,30

80

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3168F

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

81

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3193 FF

82

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3195F

83

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3203

84

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3216

85

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 3227 FF

86

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

04 unidade

R$ 7,43

R$ 29,72

Ponta diamantada esférica para alta rotação nº 4138

04 unidade

R$ 8,93

R$ 35,72

87

Porta algodão ou gaze inox, sem mola 0,8x0,8 cm

04 unidade

R$ 43,05

R$ 172,20

88

Porta amálgama, tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável
AISI-420

02 unidade

R$ 37,93

R$ 75,86

89

Removedor mecânico de placa dentária, carbonato hidrogenado
de sódio para uso odontológico extrafino. Frasco 200 gr

02 frasco

R$ 28,19

R$ 56,38

04 unidade

R$ 66,88

R$ 267,52

02 unidade

R$ 66,88

R$ 133,76

90

91

Resina microhibrida para anterior e posterior com escala da
mesma marca cor A3, indicado para restaurações diretas e
indiretas em dentes anteriores e posteriores em (classes 1, 2, 3, 4 e
5). Fechamento de diastemas. Esplintagem de dentes com
mobilidade. Restaurador Universal

Resina microhibrida para anterior e posterior com escala da
mesma marca cor A3,5, indicado para restaurações diretas e
indiretas em dentes anteriores e posteriores em (classes 1, 2, 3, 4 e
5). Fechamento de diastemas. Esplintagem de dentes com
mobilidade. Restaurador Universal

92

93

Resina microhibrida para anterior e posterior com escala da
mesma marca cor A4, indicado para restaurações diretas e
indiretas em dentes anteriores e posteriores em (classes 1, 2, 3, 4 e
5). Fechamento de diastemas. Esplintagem de dentes com
mobilidade. Restaurador Universal

Restaurador provisório, formato pasta única, embalagem de
aproximadamente 20 gr. Pó e liquido

94

Saco de sacolé, tamanho 4x21cm, embalagem com no mínimo
1000 unidades

95

Selante. Kit com 5 seringas de selador fluroshield 2g cada, 1
seringa de condicionador ácido dental gel, 3ml + 20 pontas
aplicadores descartáveis. Indicado para selar os defeitos
estruturais da superficie oclusal dentes posteriores deciduos e
permanentes

96

Sugador cirúrgico descartável. Caixa com 20 unidades

97

Sugador descartável em PVC, atóxico acondicionados em pacotes
de 40 unidades

98

Tesoura iris curva, tamanho 12 cm, fabricado de acordo com
padrões internacionais de qualidade, normas de abnt, ce,
confeccionado em aço inoxidável

04 unidade

R$ 66,88

R$ 267,52

10 frasco

R$ 71,23

R$ 712,30

02 pacotes

R$ 33,17

R$ 66,34

02 conjunto

R$ 272,22

R$ 544,44

02 caixas

R$ 33,40

R$ 66,80

60 pacotes

R$ 7,14

R$ 428,40

12 unidade

R$ 25,38

R$ 304,56

99

100

101

Tesoura iris reta, tamanho 12 cm, fabricado de acordo com
padrões internacionais de qualidade, normas de abnt, ce,
confeccionado em aço inoxidável
Teste de indicador biológico para autoclave, para monitorar e
avaliar ciclos a vapor. Embalagem com 10 unidades

12 unidade

R$ 27,97

R$ 335,64

2 unidade

R$ 80,19

R$ 160,38

R$ 49,28

R$ 197,12

Verniz fluoretado frasco 10 ml. Trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação
e prazo de validade
04 frasco

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO II
ÓRGÃO PARTICIPANTE

Participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e
integram a Ata de Registro, a seguinte Secretaria:

Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Bernardi, nº. 173, Bairro Centro, Almirante Tamandaré do Sul/RS, CEP
9523-000

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO III
DECLARAÇÃO
A empresa xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal, Sr.(a) xxxxxxxx, CPF
xxxx (cargo da empresa). DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ DO SUL/RS, Processo n°. 044.01.02.04/2018, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n°. 16/2018, que foi declarada IDÔNEA para licitar com
o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
Data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

A empresa xxxxx, através de seu representante legal, Sr.(a) xxx, CPF xxx (cargo na
empresa). DECLARA para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO
SUL/RS, Processo n°. 044.01.02.04/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
n°. 16/2018, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de
dezesseis anos.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Data.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA EMPRESAS
BENEFICIÁRIAS DA LC 123/06

(Razão Social da licitante) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,por meio de seu
Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que:
a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não
excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº
123/06 e seus alterações;
c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no
art. 3º, parágrafo 4º, incisos I a X, da mesma lei.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

______________________, em ______ de _________________de 2018.

______________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos
envelopes de proposta e documentação, juntamente com o
Credenciamento.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018
ANEXO VI
DECLARAÇÃO

A empresa xxxxx, através de seu representante legal, Sr.(a) xxx, CPF xxx (cargo na
empresa). DECLARA para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO
SUL/RS, Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL n°. 16/2018, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
conforme determina o art. 4º, inciso VII da Lei nº. 10.520/02.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Data.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA.

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018
Processo Administrativo n°. 044.01.02.04/2018

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/___/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/___/2018
Aos ___ dias do mês de ___ de 2018, o MUNICÍPIO DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ DO SUL, Órgão Gerenciador (OG), neste ato representado pelo
Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Adir Giacomini, nos termos do art. 15 da Lei
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____, para REGISTRO DE PREÇOS,
homologado em ________2018, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas
com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege
o certame, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.
1 – OBJETO
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de
preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº.
16/2018, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.
2 – VIGÊNCIA
2.1. A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da expedição da ata de registro de preços.
2.2. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 7º, do Decreto
Municipal nº. 014.15 de 04 de maio de 2015, esse Município não está obrigado a
adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de
vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para
tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de
fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 – DOS EMPENHOS
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata
serão emitidos empenhos. O fornecimento será solicitado através de emissão da
Nota de Empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços,
terá força de contrato, conforme prevê o artigo 62, da Lei nº. 8.666/93, devendo as

solicitações de fornecimento serem realizadas de acordo com o disposto nos
subitens 5.1 a 5.8 dessa ata.
4 – PREÇOS
4.1. Ficam Registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da
presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:
ITE
M

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID
ADE

QTDE

VALOR
UNITÁR
IO

VALOR
TOTAL

FORNECEDOR:
CNPJ:
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte do Órgão
Participante (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou Emissão de
Nota de Empenho.
5.2. A Ordem de Fornecimento ou Empenho poderão ser entregues
diretamente na sede da contratada ou encaminhados por meios eletrônicos.
5.3. Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, das 08:00 às 17:00
horas, ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pelo Órgão
Participante.
5.4. As entregas serão efetuadas nos endereços determinados pelo Órgão
Participante.
5.5. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao
fornecimento do (s) produto (s), desde que obedecida as condições do edital que se
precedeu a formalização desta ata.
5.6. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as
especificações ou condições exigidas no contrato ou documento equivalente,
deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a
constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
5.7. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das
sanções previstas por inadimplemento.
5.8. O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma
a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele
praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes
hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de
Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato ou ATA quando convocado
para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento ou a Nota de
Empenho, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se
tornar superior ao praticado no mercado;
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
6.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos nas alíneas “a” a “e”, será formalizado em processo próprio e
comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o
contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim,
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
7- FISCALIZAÇÃO
7.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser
entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou
Nota de Empenho.
7.2. Cabe ao Órgão Participante proceder à fiscalização rotineira dos
produtos recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as
especificações e horários de entrega.
7.3 Os fiscais do Órgão Participante estão investidos do direito de recusar,
em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações
estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do horário preestabelecido.
7.4. As irregularidades constatadas pelo Órgão Participante deverão ser
comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 48 horas, para que
sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso,
aplicadas as penalidades previstas.
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
8.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a
entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto da aquisição:
a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados
pela contratada.
8.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de
força maior, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante, até 24 horas após
a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.
9 – FORO
9.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS.
10 – CÓPIAS
10.1. Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
a) uma (1) para o Órgão Gerenciador;
b) uma (1) para a Empresa Registrada;
c) uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e
d) uma (1) para o Órgão Participante.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelo Sr. Valdeci Gomes da Silva – Prefeito Municipal, e pelo(s)
representante(s) da(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).
Almirante Tamandaré do Sul, __ de ________ de 2018.

Município de Alm. Tamandaré do Sul
Adir Giacomini

Testemunha
Nome da Testemunha

Representante da Empresa
Nome do Representante

Testemunha
Nome da Testemunha

