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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 

047/2018. 
 
 
„ 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, por intermédio da Secretaria de Saúde, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços de Materiais Odontológicos, TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, mediante a Pregoeira Bel. Marisa Giordani Valladão, designada pela Portaria nº 
1221/2012 e em conformidade com o Decreto Municipal nº 004 de 11 de Janeiro de 2008. A 
Presente licitação reger-se à pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006 e legislação pertinente, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, e pelas condições previstas neste edital e seus anexos, mediante as seguintes 
condições: 

 
Data da Abertura: 04/12/2018 
Horário de Abertura: 09:00 horas 
 
Endereço: Sala de Pregões Presenciais, Departamento de Licitações e 

Contratos, Prédio da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul-RS, na Rua Amaro Souto nº 2203. 
 
 

1 DO OBJETO 
 

1.1  Constitui objeto do presente pregão presencial, o Registro de Preços para Aquisição de 
Materiais Odontológicos visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificações contidas no ANEXO I deste Edital. 

 
1.2 A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 
beneficiário do Registro de Preços, preferência em igualdade de condições. 
 
1.3   Os materiais odontológicos deverão ser apresentados nas embalagens, nas unidades e nas 
quantidades, observando a legislação específica vigente. 
2 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital, e que: 

 
2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 
Municipal; 
 
2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou recuperação judicial (concordata), concurso de 
credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
 
2.2  Nenhum participante poderá representar mais de uma empresa licitante.  
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3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital para a realização 
desta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) 
e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2), devidamente fechados e indevassáveis, rubricados 
no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE 1 
 
Prefeitura de Rosário do Sul 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº: 
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preços de Materiais Odontológicos 
para a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
------------------------------------------------ 
 
ENVELOPE 2 
 
Prefeitura de Rosário do Sul 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018 
Envelope n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº 
Objeto: Pregão Presencial Para Registro de Preços de Materiais Odontológicos 
para a Secretaria Municipal de Saúde. 
 

3.2 Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação (ANEXO II), a Carta de 
Credenciamento (ANEXO III), ou outro documento conforme item 3.3, os quais deverão ser 
apresentados por fora do envelope nº 01 – Proposta. 
 
3.3 Do Credenciamento dos Representantes 

 
a) Somente poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços e 
praticando os demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório junto ao Pregoeiro, devendo, 
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente. 

 
b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com firma reconhecida, ou Carta de Credenciamento (ANEXO III) com firma reconhecida, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
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c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue conforme subitem 3.2. 
 
4  DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01) 

 
4.1   A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida de forma 
clara, em língua portuguesa, não podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou entrelinhas, e 
incluirá: 

 
a) orçamento discriminado em preços unitários expressos em moeda corrente nacional, devendo 
o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros 
pertinentes ao objeto licitado, exceto impostos (ICMS, PIS e COFINS); 

 
b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do 
Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se com sendo 60 (sessenta) 
dias; 
 
c) cotação do valor unitário, em real, em algarismos e por extenso, para cada item cotado; em 
caso de divergência entre os valores unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como 
entre os expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso; 

 
d) apresentar, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração do licitante 
de que se enquadra nesta situação, conforme as definições da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 (ANEXO IV); 

 
e) não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que não declarar essa condição, 
consoante alínea “d”; 
 
f) após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 
g) a proposta deverá considerar o fornecimento dos materiais no âmbito da Administração 
Pública Municipal; 
 
h) será considerado vencedor, dentre os qualificados, o que oferecer melhor proposta, conforme 
estabelecido no ANEXO I. 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 

 
5.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
 
5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358/02 (ANEXO V). 
 
5.1.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que a empresa não 
foi considerada inidônea para contratar com a administração pública (ANEXO VI). 
 
5.1.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 
d) 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. 
 
5.1.4 REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) 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) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 
 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 
2011). 
 
5.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado de experiência expedido por órgãos públicos, empresas públicas ou empresas 
privadas, comprovando a execução, pela licitante, de atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação; 
 
b) O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente, com identificação do 
signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico, com  o fim de possibilitar 
possíveis diligências. 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do 
documento. 
 
5.1.7  Também deverão apresentar no envelope DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
a) Alvará Sanitário expedido por órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente 
da sede do domicílio da licitante; 
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b) Registro ou notificação do produto no Ministério da Saúde ou ser Declarado Dispensado de 
Registro. 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. 

 
c) Autorização de funcionamento específica para o exercício da atividade, quando for o caso, 
expedidas pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde que poderão ser consultadas 
no site: www.anvisa.gov.br, nos termos da Lei Federal nº 6.360/1976, compatíveis com os itens que 
compõem o objeto da licitação. As referidas licenças deverão ser em nome totalmente compatíveis 
ao do contrato social em vigor da licitante. 

 
d) Certidão de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos emitidos 
pela ANVISA, indicando a quais itens refere-se o certificado emitido. No caso de Distribuidora deverá 
apresentar o certificado do fabricante do produto que comercializa. 

 
e) No caso de produtos importados, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
deverá ser expedido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado de tradução 
juramentada em Língua Portuguesa ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.  
 
4.1.8 Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento 
licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e 
contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por documento próprio e estarem vigentes à 
época da abertura do envelope contendo a documentação. 
 
4.1.9  Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto 
aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas. 
 
 
5.2 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. 
 
5.3  Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto 
aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas. 
 
5.4  Os documentos referidos no item 5.1, poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião, cartório competente ou por servidor do Departamento de 
Licitações da Prefeitura de Rosário do Sul. Os que puderem ser extraídos de sistemas 
informatizados (internet), também ficam autorizados, com a observância de que a veracidade destes 
será submetida à comprovação pela Administração. Será considerado pela Comissão, o prazo de 
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva emissão, para aqueles nos quais não 
constarem validade. As cópias poderão ser autenticadas pelo pregoeiro mediante a apresentação 
dos originais. 
 
5.5  No caso de autenticação por servidor deste órgão, os licitantes deverão apresentar a 
documentação exigida para habilitação no Departamento de Licitações (Rua Amaro Souto nº 2203, 
Centro), até o último dia útil anterior à data de abertura do Pregão. 
 
5.6   Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo em vista que a veracidade 
das mesmas é verificada on-line. 
 

http://www.anvisa.gov.br/
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5.7  No Julgamento das certidões referentes á regularidade fiscal (item 5.1.4, alíneas “a” até “d”), 
apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, serão observadas as 
disposições da LC n° 123/06, em especial seus arts. 42 e 43. 
 
5.8   Em havendo alguma restrição quanto às  certidões mencionadas no  item 5.1.4 alínea  “a” até a 
“d”, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois ) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para apresentação de nova 
documentação sem restrições. 
 
5.9   Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou empresa de pequeno 
porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade Fiscal. 
 
5.10  A não correção da documentação relativa à Regularidade Fiscal, no prazo constante do 
subitem 5.1.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste pregão, sendo facultado ao município convocar os licitantes 
remanecentes, na ordem de classificação,para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
 
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. 
 
5.11 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 
30 (trinta) 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. 

 
 

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a realização do pregão, no serviço de Protocolo da prefeitura Municipal, situado no 
endereço mencionado no Preâmbulo, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3231-2844, ramal 217. 

 
6.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º dia útil que anteceder à data da 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso 
do certame. 

 
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não impedirá de participar do processo 
licitatório. Acolhida a petição  contra o ato convocatório este será corrigido e será designada nova 
data para a realização do certame, se a alteração afetar a elaboração das propostas. 

 
 

7 DA SESSÃO DO PREGÃO 
 

7.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário 
previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 
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7.2 Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que, não mais serão admitidos novos proponentes; 
 

7.3 Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que deverá 
apresentar: 

 
a) Cópia da Carteira de identidade; 

 
b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, ou Carta de 
Credenciamento (ANEXO III) com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços, negociar  preços diretamente com o pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual 
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
7.3.1  Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 

 
7.4 Recolhimento dos envelopes nº 01 - "Proposta" e nº 02 - "Documentos de habilitação"; 

 
7.5 Abertura dos envelopes nº 01 - "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

 
7.6  Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no edital 
e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 

 
7.6.1 Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, 
os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço; 

 
7.7 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

 
7.7.1 Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 
demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do 
menor preço; 

 
7.7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de lances 
verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham 
sido os preços oferecidos;  

 
7.8 Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro; 

 
7.8.1 A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores 
ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante  do 
menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão 
deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a 
classificação momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes; 

 
7.8.2 O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando 
convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado para efeito de ordenação das propostas; 

 
7.9 Ordenamento das empresas por preço; 
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7.10 Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 
valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito; 
 
7.11 Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se 
for o caso; 

 
7.12 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº123/2006. 

 
7.12.1 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  

 
7.12.1.1 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte. 

 
7.12.2 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 
7.12.2.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.12.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.12.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o 
item 7.12.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 
7.12.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.12.4 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos itens 7.12.2 e 7.12.3, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da 
empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a 
melhor proposta. 

 
7.13  Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 
preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o 
primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao 
exigido; 
 
7.13.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou da 
empresa de pequeno porte, esta não será inabilitada (art. 42, da Lei Complementar n° 123/2006). 

 
7.14 Aclamação do licitante vencedor; 

 
7.15 Vistas e rubricadas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos 
envelopes de habilitação remanescentes; 

 
7.16 Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
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7.17 Adjudicação do objeto ao vencedor; 
 
7.18 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 

 
7.19 Devolução dos envelopes nº 02 - "Documentos de habilitação" dos licitantes 
remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços 
propostos, que ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e 

 
7.20 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a 
guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 
sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
 
8 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
8.1 Será considerada vencedora a proposta de menor Preço de acordo com o especificado no 
ANEXO I, desde que atendidas às especificações constante deste edital. 

 
8.2 O Objeto deste Pregão será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada 
vencedora. 

 
8.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 
classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE POR SORTEIO, em ato público, na própria sessão, 
conforme disposto na Lei nº 8.666/93. 

 
8.4 O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos 
praticados no Mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de verificar tal 
conformidade. 
 

 
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. 
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10 DA ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 

 
10.1 No caso de interposição de recurso, depois de proferida decisão sobre o mesmo, caberá ao 
prefeito a adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

 
10.2 Não havendo recurso, a autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do 
certame e homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato 
dentro do prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for 
convocado para fazê-lo junto ao município. 

 
10.3 Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar 
o contrato, retomar a sessão Pública, caso em que o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e 
a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e convocado para 
contratar com a Administração. 

 
10.4 Decorrido o prazo do item 10.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como 
desistente, ficando sujeito ás seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

 
10.4.1 multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

 
10.4.2 impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 
10.4.3 A multa de que trata o item 10.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
11 DO CONTRATO E DO PRAZO  

 
11.1 O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, alteração, execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei 8.666/1993, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do 
direito público. 

 
11.2 O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO 
a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 
simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 
11.3 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta apresentada 
pelo adjudicatário. 

 
11.4 O Contrato terá vigência de doze meses a contar da assinatura do mesmo.  
12 DAS PENALIDADES 
 
12.1 Na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração e 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei 
8.666/93, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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12.1.1 manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  
 
12.1.2 deixar de manter a proposta, observado o prazo da sua validade (recusa injustificada para 
contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e 
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 
12.1.3 suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo 
de 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais, nos 
seguintes casos:  
 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
b) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do pregão; 
 
c) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

 
d) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
e) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
Pública Municipal; 
 
f) recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato de Fornecimento no prazo estabelecido; 
 
12.1.4 executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
 
12.1.5 executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
12.1.6 inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
 
12.1.7 inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
12.1.8 causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 
12.1.9 demais sanções estabelecidas na Lei federal n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente na Lei 
federal nº 8.666/93. 
 
12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 
12.3 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. 
 
12.4 Quando for o caso, as penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 
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13 DAS OBRIGAÇÕES 

 
13.1 Do Município: 
 
13.1.1 Atestar nas notas fiscais/faturas, a efetiva entrega do objeto desta licitação. 
 
13.1.2 Aplicar penalidades à empresa vencedora, quando for o caso.  

 
13.1.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do contrato. 

 
13.1.4 Efetuar o pagamento à contratada, no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente. 

 
13.1.5 Notificar a contratada, por escrito, acerca da aplicação de qualquer sanção.  

 
13.2 Da Empresa vencedora: 

 
13.2.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações e padrões de qualidade exigidos no 
edital. 

 
13.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
produtos vendidos. 
 
13.2.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 
13.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado. 
 
13.2.5 Fornecer o Objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
14 DO PAGAMENTO: 

 
14.1 Os pagamentos serão efetuados após a liberação da Nota Fiscal pelo setor competente. 

 
14.2 A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
 
14.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento deu origem à aplicação da penalidade. 
 
14.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 
 
14.4.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade 
do FGTS, CND do INSS. 
 
14.5 O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
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14.6 No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e número da conta) para depósitos referentes aos pagamentos. 

 
14.7 O ISSQN, se devido, será recolhido na forma do Código Tributário vigente no Município. 
 
14.8 Homologada a licitação pela autoridade competente, o governo do Município, em nome da 
entidade compradora emitirá o Empenho, Ordem de Fornecimento ou convocará o licitante vencedor 
para assinatura do contrato correspondente, consoante prazos e condições de entrega, descritos no 
anexo. 
 
15 DA DOTAÇÃO 

 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos específicos, 

consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2018 e 2019. 
 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o governo do 
Município  revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
O Governo poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 
ou para sua abertura. 

 
16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
16.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 
16.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

 
16.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
16.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
16.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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16.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 

 
16.10  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas 
de publicidade. 

 
16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
 
17 DOS ANEXOS 

 
Fazem parte deste edital, como anexos: 

 
ANEXO I: Especificação do Objeto; 
ANEXO II: modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
ANEXO III: modelo de Carta de Credenciamento  
ANEXO IV: declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO V: declaração de idoneidade; 
ANEXO VI: declaração de que cumpre as determinações do inciso XXXIII, do artigo 7º 

da Constituição Federal (modelo); 
ANEXO VII: detalhamento da proposta; 
ANEXO VIII: minuta do Termo de Contrato. 
 
Rosário do Sul-RS, 06 de novembro de 2018. 
 
 
         Sra. Zilase Rossignollo Cunha 

Prefeita Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Edital foi examinado e aprovado 
pela Assessoria Jurídica do 

Departamento de Licitações em 
 

_____/_____/______ 
 
 

Naiala Miranda Rosa 
OAB 90.991 
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ANEXO I 
 
 

Local de Entrega: Rua Amaro Souto nº 2203, centro. Rosário do Sul-RS. CEP: 97590-000. 
 

Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias após a “Ordem de Fornecimento”. 

 

(Descrição do objeto) 
 

 

LISTA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO ANO 2018/2019  
 

Itens Descrição Tipo Quantitativo 
Valor de 

Referência 

1 Abaixador de língua de madeira (100 unidades por pacote) PACOTE 120 R$           6,56 

2 
Ácido fosfórico 37%: Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico 37% de baixa viscosidade e 
com propriedade tixotrópica com corante azul-claro, para condicionamento de esmalte e 
dentina, seringa 3 g. Pacote com 3 unidades. 

UN 480 R$           6,88 

3 

Adesivo dentinário, Adesivo dentinário – 4ml fotopolimerizável de frasco único, primer e 
adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar 
baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias, com liberação de flúor, 
forma zona híbrida uniforme e estável. 

UN 40 R$        73,76 

4 Afastador de lábios expandex modelo adulto   20 R$        15,88  

5 
Água destilada: quimicamente pura, isenta de sais solúveis; para utilização em autoclave, 
acondicionada em embalagem resistente, devendo constar número do lote e data de validade 
que não deverá ser inferior a um ano. Galão de 5 litros 

GALÃO 600L R$        13,44 

6 Agulha gengival curta descartável 30G (100 unidades por caixa) CX 120 R$        53,01 

7 Agulha gengival longa descartável 27G (100 unidades por caixa) CX 10 R$        53,44 

8 Álcool etílico, hidratado, 70% (70% GL), líquido, frasco plástico de 1L LT 600L R$           8,98 

9 Álcool etílico, hidratado, 92,8% (92,8% GL), líquido, frasco plástico de 1L LT 240L R$           9,77 

10 Algodão Hidrófilo em rolo –500g UN 200 R$        15,59 

11 
Algodão rolete - produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; formato cilíndrico e 
consistência macia. Para afastamento de bochecha. (pacote com 100 unidades) 

PACOTE 1.200 R$           2,56 

12 

Amálgama de Prata em cápsulas de 1 porção, contendo Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% e Hg 
47,9% de presa regular, partículas esferoidais irregulares, resistência à compressão (1 h) 225 
mpa (32,625 psi) e (24 h) 510 mpa (73,950 psi), resistência à tração diametral (1 h) 22mpa 
(3,190 psi) e (24 h) 54mpa (7,830 psi) e creep em 7d de 0,1% alteração dimensional +2um/cm. 

CAPSULA 1000 R$      103,60 

13 
Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de Articaína 4% com epinefrina 1/100.000 - cx 
com 50 tubetes 

CX 60 R$      209,40 

14 
Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de mepivacaína2% com epinefrina 1/100.000 - cx 
com 50 tubetes 

CX 240 R$      163,97 

15 
Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1/100.000 - cx 
com 50 tubetes 

CX 240 R$        85,33 

16 
Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaína por 
grama, frasco com 12 g. 

FRASCO 30 R$        10,20 

17 
Avental de chumbo adulto com protetor de tireóide – comprimento 76 cm, largura 60 cm, 
características adicionais com equivalência de 0,25 mm de chumbo, flexível, aplicação proteção 
radiológica. Registro ANVISA e Garantia de no mínimo 5 anos. 

UN 10 R$      577,50 

18 Babador impermeável descartável, embalagem com 100 unidades CX 480 R$        19,09 
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19 Banda matriz de aço 5 mm rolo com 500 mm ROLO 30 R$          3,33 

20 Banda matriz de aço 7 mm rolo com 500 mm ROLO 50 R$          3,33 

21 
Bicarbonato de sódio granulação extrafina sabor morango para jato de profilaxia frasco de 500 
g. 

FRASCO 120 R$        38,81 

22 Broca 1045 UN 50 R$           4,03 

23 Broca 1090 UN 50 R$         4,03 

24 Broca 3118 UN 50 R$           4,03  

25 Broca 3118 FF UN 100 R$          4,03  

26 Broca 3168 UN 50 R$          4,03  

27 Broca 3168 FF UN 50 R$          4,03  

28 Broca 3195  UN 50 R$           4,03  

29 Broca 3195 FF UN 100 R$          4,03  

30 Broca diamantada esférica 1012 UN 50 R$           4,03  

31 Broca diamantada esférica 1012 haste longa UN 50 R$           4,03  

32 Broca diamantada esférica 1014 UN 100 R$           4,03  

33 Broca diamantada esférica 1014 haste longa UN 100 R$           4,03  

34 Broca diamantada esférica 1016 UN 100 R$           4,03  

35 Broca diamantada esférica 1016 haste longa UN 100 R$           4,03  

36 Broca esférica baixa rotação nº 2 UN 30 R$           4,70  

37 Broca esférica baixa rotação nº 4 UN 30 R$          4,70  

38 Broca esférica baixa rotação nº 6 UN 30 R$           4,70  

39 Broca esférica baixa rotação nº 8 UN 30 R$           4,70  

40 Broca esférica para osso nº 6 UN 30 R$        13,00  

41 Broca esférica para osso nº 8 UN 30 R$        13,00  

42 Broca para peça de mão reta 703 UN 30 R$        64,67  

43 Broca Zecrya Haste curta UN 30 R$        43,33  

44 Broca Zecrya Haste longa UN 50 R$        43,33  

45 Cabo para espelho nº5 UN 120 R$          5,81  

46 

Caneta Odontológica de alta rotação, leve, silenciosa, fabricada, Em alumínio adonizável, 
sistema pushboton, turbina micro balanceada e autoclavável, rotação de 400.000RPM, consumo 
de ar 42 l/min, pressão 30 PSI, diâmetro da cabeça  medindo 11 mm, altura da cabeça medindo 
14,7 mm, consumo de água no spray de 42 ml/mm, nível sonoro de 69 decibéis. 

UN 10 R$      907,00  

47 

Caneta Odontológica de baixa rotação, apropriado para trabalhos com próteses, polimentos, 
preparação de canal e profilaxia, como sistema INTRA e rotação 1:1, cabeça reduzida, sistema 
de pinças que garanta a fixação da broca mesmo quando se trabalha sobre materiais 
resistentes à desgaste,autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos, 
peso de 44 g e rotação máxima de 20.000 RPM 

UN 10 R$      982,33 

48 Cimento de ionômero de vidro pó + líquido Autopolimerizável cor A3 UN 120 R$        42,33  

49 

Cimento ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável: Fotoativado, Curatripla, 
Excelente adesão à estrutura do dente, Liberação de íons fluoretos, Ótima estética, Mistura 
condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, Excelentes propriedades 
mecânicas, cor A1 

UN 120 R$      140,50  

50 

Cimento ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável: Fotoativado, Curatripla, 
Excelente adesão à estrutura do dente, Liberação de íons fluoretos, Ótima estética, Mistura 
condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, Excelentes propriedades 
mecânicas, cor A2 

UN 120 R$        88,67  

51 

Cimento ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável: Fotoativado, Curatripla, 
Excelente adesão à estrutura do dente, Liberação de íons fluoretos, Ótima estética, Mistura 
condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, Excelentes propriedades 
mecânicas, cor A3 

UN 120 R$      140,33  

52 Clorexedina bochecho 0,12% frasco 1000ml FRASCO 240 R$        33,30  
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53 Clorexidina de germante 2% frasco 1000ml FRASCO 120 R$        35,10  

54 Colgadura para películas UN 30 R$        27,49  

55 

Creme dental adulto com concentração de 1.500 ppm de flúor, a concentração de ppm de 
composto de flúor deverá estar estampada no rótulo. Compostos de carbonato de cálcio, lauril 
sulfato de sódio, sacarina sódica, pirofosfatotetrassódico, silicato de sódio, politilenoglicol, 
sorbitol, carboxime.lcelulose, me.lparabeno, proprilparabeno, composição aromá.ca e água, 
monoflourfosfato de sódio – mpf. Acondicionado em tubo de plástico, flexível com 90 gramas. 
Conter prazo de validade. 

UN 12.000 R$           4,20  

56 Cunha de madeira interdental colorida (100 unidades a caixa) CX 60 R$        15,83  

57 Curativo Alveolar com própolis isento de Eugenol embalagem de 10gr UN 50 R$        45,53  

58 Descolador de periósteo tipo MOLT UN 50 R$        67,24  

59 

Enhance para acabamento e polimento de restaurações e facetas realizadas com compósitos 
híbridos, assim como compósitos do tipo microfill. Compostas de Tripolímero, sílica 
pirolíticasilzanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinona, N-metil dietanolamina, e óxido de 
alumínio. Formato de pontas em chama de vela. (10 unidades por caixa) 

CX 60 R$      101,00  

60 Espelho plano nº 5 (odontoscópio) UN 360 R$           5,83  

61 
Esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizado de origem porcina, reabsorvível, 
altamente porosa, com ação hemostática e cicatrizante. (10 unidades por caixa) 

CX 40 R$        58,61  

62 Filme em PVC transparente, medindo 28 cm x 30 m UN 300 R$        18,10  

63 

Fio de sutura agulhado de nylon 4-0 não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão 
de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada 
através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas 
cirúrgicas de aço inox. O produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas 
não absorvíveis. Fio de 45cm. Com agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Validade mínima 3 
anos. 

CAIXA 60 R$        44,67  

64 

Fio de sutura agulhado de seda 4-0, Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 
1,7cm, Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.  Esterilizado 
em Raio Gama.  Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em 
Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado 
internamente, garantindo a integridade do fio.  Validade mínima 5 anos. 

CAIXA 120 R$        49,67  

65 

Fio dental com 50 metros para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em 
poliamida resistente, Com aromatizante, 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, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade. 

UN 120 R$          3,73  

66 Fixador para filme radiográfico dental frasco com 475ml FRASCO 240 R$        16,27  

67 Flúor tópico gel, neutro, incolor, tixotrópico, 2% de fluoreto de sódio, frasco 200ml. FRASCO 120 R$           8,00  

68 Gaze estéril cortada 9 fios PACOTE 270 R$          9,60  

69 Grau cirúrgico 100mm X 100M ROLO 120 R$        63,95  

70 Grau cirúrgico 150mm X 100M ROLO 120 R$        85,38  

71 

Hidróxido de cálcio em pasta, para capeamento pulpar, radiopaca, consistência firme, rígida, 
alta resistência a dissolução do ácido fosfórico 37%, com coloração semelhante à da dentina. 
Caixa com 01 tubo de pasta base 13 g, composta de ester glicol saliciato, salicilato de metila, 
sulfato de bário, dióxido de titânio, sílica e pigmento de óxido de ferro. 01 tubo de pasta 
catalisadora 11 g, composta de hidróxido de cálcio, óxido de zinco, pigmento de óxido de ferro, 
estearato de zinco, etil-tolueno, sufolamida e água purificada. 01 bloco de mistura, com tempo 
de presa entre 02 minutos e meio e 03 minutos e meio. Validade mínima de 3 (três) anos a partir 
da fabricação. 

CAIXA 50 R$        42,80  

72 
Kit de Disco Sof Lex Pop-On Laranja, Possuir centro metálico para o mandril de encaixe, 
Tamanho 1/2 polegada = 13 mm, 4 granulações: grossa, média, fina e superfina, Conter mandril 
para encaixe na caneta de baixa rotação. 

UN 20 R$      414,07  

73 
Kit de higiene dental com estojo plástico, contendo uma escova dental infantil+ creme dental 
de 50 g + fio dental de 25 m. Apresentar amostra na licitação. 

UN 30.000 R$           8,00  

74 
Kit de higiene dental com estojo plástico, contendo uma escova dental adulto + creme dental 
de 50 g + fio dental de 25 m. Apresentar amostra na licitação. 

UN 30.000 R$           8,00  
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75 Lâmina 11 para cabo de bisturi odontológico número 3 (100 unidades por caixa) CX 5 R$        44,10  

76 Lâmina 12 para cabo de bisturi odontológico número 3 (100 unidades por caixa) CX 5 R$        42,24  

77 Lâmina 15 para cabo de bisturi odontológico número 3 (10 unidades por caixa) CX 10 R$        42,60  

78 Lima kerr nº 15 21 mm (6 unidades por caixa) CX 30 R$        36,53  

79 Lima kerr nº 15 25 mm (6 unidades por caixa) CX 20 R$        36,53  

80 Limas Kerr 1ª série 21 mm (kit) (6 unidades por caixa) CX 10 R$       36,53  

81 Limas kerr 1ª série 25mm (kit) (6 unidades por caixa) CX 10 R$        36,53  

82 Limas Kerr 2ª série 21 mm (kit) (6 unidades por caixa) CX 10 R$        31,94  

83 Limas Kerr 2ª série 25 mm (kit) (6 unidades por caixa) CX 10 R$        31,94  

84 

Lixa de acabamento e polimento dental, abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de 
poliéster. Tamanho das tiras com 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de 
granulação média (cinza) e fina(branca). Cada tira com um centro neutro e transparente (sem 
abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. (150 unidades por caixa) 

CX 20 R$       50,95  

85 Lixa para amálgama (150 unidades por pacote) PACOTE 10 R$        34,28  

86 
Luva de procedimento G: Fabricada com Látex de borracha natural, Não estéril, Cor creme, 
Com bainha no punho, Ambidestras e superfície Lisa. (50 pares por caixa) 

CX 50 R$       23,67  

87 
Luva de procedimento M: Fabricada com Látex de borracha natural, Não estéril, Cor creme, 
Com bainha no punho, Ambidestras e superfície Lisa. (50 pares por caixa) 

CX 100 R$       23,67  

88 
Luva de procedimento P: Fabricada com Látex de borracha natural, Não estéril, Cor creme, 
Com bainha no punho, Ambidestras e superfície Lisa. (50 pares por caixa) 

CX 150 R$        23,67  

89 
Luva de procedimento PP: Fabricada com Látex de borracha natural, Não estéril, Cor creme, 
Com bainha no punho, Ambidestras e superfície Lisa. (50 pares por caixa) 

CX 75 R$        23,67  

90 

Máscara tripla descartável, Eficiência de filtragem, bacteriana superior a 96%, não alérgico, não 
inflamável, sem látex, sem fibra de vidro, totalmente atóxica, na cor branca, possuir três 
camadas, fabricada com 100% polipropileno, produto não estéril, com elástico para firmar ao 
rosto. (50 unidades por caixa) 

CX 240 R$       11,70  

91 
Material restaurador intermediário à base de óxido de Zinco e Eugenol. Kit com pó de 38 g e 
líquido de 15mlcom colher dosadora e bloco de espatulação.  

UN 50 R$       56,67  

92 

Micro aplicador descartável para cavidades dentais, com haste dobrável (uma dobra) e ponta 
com cerdas de nylon nos tamanhos finos 1,5 mm (1/8 de gota), em contato com o sistema 
adesivo e demais produtos odontológicos que necessitem do aplicador, este deverá manter-se 
íntegro na parte das cerdas. (Frasco com 100und.) Marca reprovada: Aplik pois as cerdas se 
soltam em contato com sistema adesivo 

FRASCO 120 R$        19,33  

93 

Micro motores para caneta de baixarotação, apropriado para trabalhos como próteses, 
polimentos, preparação de canal e profilaxia, com componentes que permitam ser autoclaváveis 
em até 135°c, permitindo acoplar facilmente a peça reta ou o contra-ângulo, proporcionando alto 
toque em baixa velocidade com baixo nível de ruídos, peso 93g, rotação, 3.000 a 18.000RPM, 
65 l/min, pressão 60 a 80 PSI. 

UN 10 R$   1.013,73  

94 

Obturador temporário de fácil manipulação; Adesão às paredes do dente tendo rápido 
endurecimento na temperatura bucal; Selamento hermético perimetral, impedindo as infiltrações 
marginais; Discreto desgaste oclusal; Baixíssima solubilidade aos líquidos bucais; pH neutro; 
Formulação isenta de eugenol. Totalmente atóxico. 

UN 50 R$        17,53  

95 Óculos de proteção transparente com haste ajustável e lentes anti embaçante. UN 20 R$       12,32  

96 Óleo lubrificante para caneta de alta e baixa rotação spray UN 50 R$        26,90  

97 Papel carbono, dupla face, preto e vermelho, rolo contínuo, 12 UM UN 100 R$           7,33  

98 Pasta profilática, Pasta com pedra pomes micro granulada; UN 120 R$       17,00  

99 Película radiográfica adulta (pacote com 150 unidades) PACOTE 40 R$      277,60  

100 Película radiográfica infantil (pacote com 150 unidades) PACOTE 2 R$      235,00  

101 Pinça clínica para adultos UN 120 R$        19,17  
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102 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A1 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 120 R$       58,39  

103 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A2 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1 - 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 240 R$        58,39  

104 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3 com Matriz Orgânica Bis-GMA 

UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 120 R$        58,39  

105 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3,5 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 50 R$        58,39  

106 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B1 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 50 R$        58,39  

107 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B2 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 50 R$        58,39  

108 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA2 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 12 R$        58,39  

109 

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA3 com Matriz Orgânica Bis-GMA 
UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter combinação de 
Zircônia-Sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm, 
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de partícula de 20nm de sílica e 
aproximadamente 0,1- 10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma 
Seringa com 4 gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30 aplicações. 
Maior Fluorescência; Alta resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100 

UN 12 R$        75,09  

110 Revelador para filme radiográfico dental frasco com 475ml UN 240 R$        15,67  

111 
Sacos plásticos para geladinho/sacolé/dimdim para uso na proteção das canetas 
odontológicas de baixa e alta rotação tam. 4cmx23cm, (embalagens com 100 unidades) 

EMBALAGEM 240 R$          5,95  

112 Soda Clorada, Hipoclorito de sódio 2,5%, 1 L LT 25 R$        17,17  

113 Solução Dakin, Hipoclorito de sódio 0,5%, 1 L LT 25 R$        12,27  
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114 
Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias 
e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. 

UN 240 R$       41,87  

115 Solução Milton, Hipoclorito de sódio 1%, 1 L LT 25 R$       10,15  

116 Sonda periodontal de um lado exploradora e de outro milimetrada UN 120 R$        38,00  

117 
Spray lubrificante para alta e baixa rotação, Atóxico; Não conter Cloro Flúor Carbono; Fácil 
aplicação; Fabricado com Óleo Mineral Atóxico de baixa viscosidade, Para lubrificação interna 
de turbinas, micro motores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização. 

UN 120 R$        26,57  

118 
Spray para teste de vitalidade pulpar, Odor mentolado. À base de água.  -50°,  Frasco com 
200ml. 

FRASCO 10 R$        40,97  

119 Sugador cirúrgico descartável, Fabricado em resina ABS, Esterilizado (40 unidades por caixa) CX 120 R$        18,44  

120 
Sugador descartável, PVC transparente atóxico e fio metálico, 15 cm de comprimento, Ponta 
arredondada (100 unidades por pacote) 

PACOTE 480 R$       19,04  

121 Sugador endodôntico descartável, PVC, transparente e atóxico (20 unidades por pacote) PACOTE 60 R$        22,96  

122 
Suspensão otológica – hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de 
polimixina B 10.000 UI/mL - embalagem contendo frasco gotejador com 10 mL. 

FRASCO 10 R$        21,68  

123 Tira transparente de poliéster tamanho 10mm X 1,20 x 0,05mm (caixa com 50 unidades) CX 120 R$          6,60  

124 
Tricresol formalina, Material para desinfecção de canal radicular; Anticéptico, desinfetante para 
canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol; 

UN 25 R$       12,59  
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ANEXO II 
 
 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .................., localizada 

à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 047/2018, promovida pela CADASTRO DE LICITAÇÕES - Cadfor, e sob as 
penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 
Local de data, 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 
 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
ASSUNTO: _____________________, objeto do Pregão Presencial para Registro 

de Preços nº  047/2018. 
 
Designação de Representante 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................................., e CIC...................................., a 
participar da Licitação instaurada pela Cadfor – Cadastro de Licitações/RS, na modalidade de Pregão 
nº 047/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-
se em nome da empresa ....................................................................................., bem como formular 
propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
............................, ...... de ............................... de 2018. 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO IV 

 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Declaramos em atendimento ao previsto no subitem ______________do Edital de 

_________ nº _________, que estamos caracterizados como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos de habilitação exigidos para 
participação no presente certame, ressalvada a documentação relativa à Regularidade Fiscal, a qual 
comprometemo-nos a regularizar no prazo estipulado no subitem _________, caso sejamos 
declarados vencedores da licitação. 

 
Local e Data. 
 
 
Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO V 

 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, 

declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal. 
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ANEXO VI 
 

 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO (modelo) 
 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital nº ..../2018, que não possuímos 

em nosso quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V 
do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO VII 
 
 
 
DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
 
Local de Entrega: Rua Amaro Souto nº 2203 , centro CEP- 97590-000 
Certificado da Anvisa para os Medicamentos 
 

Item Descrição do Item Quantidade Marca 
Valor Unitário 

R$ 

     
 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/20___ 
 Pregão  Nº ____/20___ 

 
 

Aos ___ dias do mês de ____________ de 20___, nas dependências da Administração 
Municipal de _____________, sito à Rua/Av. ______________, nº ____, bairro __________, 
nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o órgão 
gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação 
das propostas apresentadas na (concorrência ou pregão) nº___/20__, para REGISTRO DE 
PREÇOS, por deliberação da (Comissão de Licitação ou Pregoeiro e Equipe de Apoio), 
homologada em __/__/20__, e publicada no _______________, em __/__/20__, resolve 
REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, por item, observadas as 
cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir. 
 

Cláusula Primeira . OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos 
especificados no Anexo ___ do Edital de (Concorrência ou Pregão) nº ___/20__, ofertados 
no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 
 

Cláusula Segunda  da. VALIDADE 
2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura. 
2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. ___, do Decreto Municipal nº ______, 
a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa 
Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência 
de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 

 
Cláusula Terceira dos. PREÇOS 
4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, 
conforme demonstrativo abaixo: 
 

ITEM 1 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

 
Cláusula  Quarta  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
4.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão 
Participante (OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, 
datada e assinada pela autoridade competente, com cópia obrigatória ao OG. 
4.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada ou 
encaminhadas por meio eletrônico, com antecedência mínima de dois1 dias úteis da data 
marcada para o fornecimento. 
4.3 As entregas deverão ser efetuadas nos endereços determinados pelo OP, em dias úteis, 
das ___:___ às ___:___ horas.Sede Prefeitura Departamento de Almoxarifado Rua Amaro 
Souto 2203, centro. 

                                                 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
Departamento de Licitações e Contratos 

 

28 

 

4.4 A contratada deverá enviar ao OG, até o quinto dia de cada mês, a relação completa dos 
itens com a respectiva quantidade, adquiridos por OP no mês anterior. 
4.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao 
fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e 
cláusulas do edital de (concorrência ou pregão), que precedeu a formalização dessa Ata. 
4.6 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas 
no contrato, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei 
nº 8.666/1993, e retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
 
b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação 
de irregularidade seja posterior à entrega. 
4.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das 
sanções previstas por inadimplemento. 
 
Cláusula Quinta dos Direitos e Obrigações  

 

Dos Direitos: 
1 - da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
2 -   do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro 

de Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra 
forma. 

 
Das Obrigações: 
1 - da Administração: contratar com aquele que detém o Preço Registrado, ou 

em igualdade de condições, ser preferido  se contratar por outra forma; e 
2 - do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos 

os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

 
Cláusula Sexta . EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a 
consequente  aplicação das penalidades previstas no edital e  no contrato, assegurado o 
contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 
c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido,  
sem justificativa aceitável; 
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, 
alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de 
cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação 
alegada; 
6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em 
processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 
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6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações 
necessárias serão feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para 
todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços. 
 

Cláusula Sétima das . PENALIDADES 
7.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 
___ (_____) dias após a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a ___ (_____) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual;2 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um ano); 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 (dois anos). 
7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido 
formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 
 

Cláusula Oitava da . FISCALIZAÇÃO 
8.1 Cabe ao  Fiscal, nomeado através de Portaria nº-----    proceder à fiscalização rotineira 
dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características 
ofertadas na proposta e demais especificações. 
 
8.2 Os fiscais  estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que 
não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e 
horários preestabelecidos. 
 
8.3 As irregularidades constatadas pelos  fiscais deverão ser comunicadas ao OG, no prazo 
máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las 
ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 
 
 8.4 O Departamento de Compras  promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade 
bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
 
8.5 Ao Município competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços 
registrados pela  Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 
8.666/1993.  
 
Cláusula Nona do Pagamento  
 
9.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota 
fiscal ou fatura acompanhada do relatório aprovado por servidor responsável pela fiscalização. 
 
9.1.1 A protocolização somente poderá ser feita após a CONTRATADA ter realizado o serviço. 
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9.2. Para efetivo pagamento, as faturas e/ou notas fiscais deverão se fazer acompanhar de guias de 
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na 
prestação de serviço. 

 
9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA- E 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. 

 
9.4 Serão processados as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 
Cláusula Décima . CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
10.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da 
Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes 
das situações a seguir: 
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. 3933, do Código Civil Brasileiro 
(Lei nº 10.406/2002). 
9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor. 
9.3  Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, 
em 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 
 
Décima Primeira . FORO 
10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, 
fica eleito o Foro de Rosário do Sul 
                   E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente  Ata  em quatro 
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
________________                                                      _________________  
Órgão Gerenciador                                  Representante Empresa 
 
          
 Testemunha 

                                                 
 


