PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE
BUCAL NO MUNICÍPIO.
RECIBO

A Empresa __________________________________________________________________,
Telefone: ______________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada
de qualquer alteração pelo e-mail:______________________________________________
ou pelo fax:__________________________________________________________________

Local e Data __________________________________________, _____/_____/__________

________________________________________________________
(nome)
__________________________________________________________
(assinatura)

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Pedralva/MG, pelo E-mail: secretaria@pedralva.mg.gov.br ou licitacao@pedralva.mg.gov.br ou pelo fax
(35) 3663-1122 para eventuais comunicações aos interessados como retificações, mudança de horário,
dia e outros, quando necessário.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA/MG não se responsabiliza por comunicações à empresa
que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O

SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO.


APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: até as 09h30 (nove e
trinta horas) do dia 04/09/2019.



ABERTURA
DA
SESSÃO
OFICIAL
DO
PREGÃO
04/09/2019, às 09h31 (nove horas e trinta e um minutos).

PRESENCIAL:

dia

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão
ficarão para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.


LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de reuniões da Comissão Permanente
de Licitação - Rua Xavier Lisboa, 42, Centro, Pedralva/MG



CONSULTAS AO EDITAL: na Internet no endereço www.pedralva.mg.gov.br ou Sala da
Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal, Rua Xavier Lisboa,
42, Centro.



OUTRAS INFORMAÇÕES: através do e-mail: secretaria@pedralva.mg.gov.br
licitacao@pedralva.mg.gov.br ou telefax: (35) 3663-1122.

ou

PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Pedralva, Estado de Minas Gerais, com endereço na Rua Xavier Lisboa, nº 42,
Centro, CEP 37520-000, CNPJ nº 18.025.973/0001-40, isento de inscrição estadual, torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 110/19, na modalidade Pregão Presencial nº 57/19, do tipo menor
preço, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, e suas
alterações, Decreto Municipal nº 979/06 de 03/05/2006, Decreto Municipal n° 1.203/09, de 01/04/2009,
Decreto Municipal n° 1.573/13, de 29/07/2013, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 e demais condições
fixadas neste Edital.
Os trabalhos serão conduzidos pela servidora da Prefeitura Municipal de Pedralva, Maria Teresa Rangel
Monti Santos, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores Alexandre Ferreira Fortes,
Adriana Natalie Rodrigues e Hélia Maria Tavares Nogueira, designados pela Portaria nº 2617, publicada em
01/11/2017.
I - OBJETO
1 - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes do Anexo I –
Termo de Referência.
II - ÁREA SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde.
III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS
1 - Cópia deste Edital estará disponível na Internet, no sítio www.pedralva.mg.gov.br desta Prefeitura e
permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall de entrada do prédio da Prefeitura Municipal,
na Rua Xavier Lisboa, nº 42, Centro, podendo ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, no
endereço supra, no horário de 9 às 12 horas e de 13 às 16 horas, ao custo de R$ 12,34 (doze reais e trinta
e quatro centavos), referente às cópias reprográficas.
1.1 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam a
acompanhar as publicações referentes ao processo no sítio www.pedralva.mg.gov.br e as publicações no
Diário Oficial “Minas Gerais”, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que cumpram
plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital.
1.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados;
2 - Poderão participar do certame as empresas que remeterem os envelopes “Proposta e Documentos de
Habilitação”, e documentos de credenciamento por via postal, desde que recebidos até o dia e horários
estabelecidos no item 1, do Título IX deste Edital.
2.1 - a Prefeitura não se responsabiliza pelos envelopes remetidos via postal que não forem recebidos pela
Comissão Permanente de Licitação, até a data e horário estabelecidos no item 1, do Título IX deste Edital
3 - Não poderá participar da presente licitação empresas:
3.1 - suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração, ou declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração;
2.3 - consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;
2.4 - empresas concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;

2.5 - empresas estrangeiras que não funcionem no País;
2.6 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

V - CREDENCIAMENTO
1 - Horário de credenciamento: até às 09h30 horas do dia 04/09/2019.
1.1- não será realizado o credenciamento, nem recebida a documentação de Habilitação e a Proposta
Comercial, de empresa licitante que se apresentar no local do credenciamento após o horário
supramencionado.
2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou
dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.
2.1 - a representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular
ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a
outorga de poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, juntamente com cópia ou original do
documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal
do outorgante.
3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a presunção de
sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade
legal pelos atos praticados.
4 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante.
5 - Também consistem em documentos para credenciamento e que deverão ser entregues
separadamente a Pregoeira os seguintes documentos:
5.1 - declaração conforme modelo referencial do Anexo III deste edital, dando ciência de que as empresas
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº
10.520/02, exceto quanto à regularidade fiscal, quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno
porte;
5.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;
5.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus
administradores;
5.4 - inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
6 - No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, também
deverá ser entregue a Pregoeira, quando do credenciamento, a declaração de que se encontra nas
disposições contidas no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e de que não se encontra alcançada por
quaisquer das hipóteses de exclusão desse regime diferenciado, arroladas no § 4º do mesmo artigo,
conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital.
7 - A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a licitante optou por não se utilizar
dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.
VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - A documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em envelopes
distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as
seguintes informações:

ENVELOPE Nº 01

ENVELOPE Nº 02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19
“PROPOSTA COMERCIAL”
CNPJ E RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
CNPJ E RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

VII - PROPOSTA COMERCIAL
1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II - ou em modelo próprio,
desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via, datilografada ou processada em
computador, com identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço e assinada pelo seu
representante legal ou credenciado, dela constando, ainda:
1.1 - Descrição dos produtos ofertados, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo VIII;
1.2 - marca e fabricante dos produtos/equipamentos ofertados;
1.3 - preços unitário e total de cada item;
1.4 - preço global, correspondendo ao somatório dos preços totais de todos os itens ofertados;
1.5 - nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
1.6 - o licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) ITEM(NS) que for(em) de seu interesse, devendo
esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo propostas para
fornecimento parcial item.
2 - Para efeito de lançamento no sistema informatizado, a Licitante deverá apresentar,
OBRIGATÓRIAMENTE, a proposta no arquivo “SISTEMA DE COLETA DE PROPOSTA”, em cd ou
pendrive, disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal ou obtido junto à Comissão Permanente de
Licitação.
2.1 - É obrigatória a apresentação pelo Licitante de PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA no ato da
entrega dos envelopes de documentação de Habilitação e Proposta Comercial no dia do certame, em
CD Rom ou Pen Drive, sob pena de desclassificação.
2.2. Para efeito de lançamento da Proposta Comercial no sistema informatizado, a Licitante deverá
utilizar-se do “SISTEMA DE COLETA DE PROPOSTA”, disponibilizado no sítio da Prefeitura
Municipal ou obtido junto à Comissão Permanente de Licitação.
2.3 _- A proposta física deverá conter todos as informações constantes no Anexo I. A simples
impressão do arquivo gerado através do “SISTEMA DE COLETA DE PROPOSTA” não será aceita
como proposta física, ainda que assinada.
3 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de
oferta ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
4 - Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira e Equipe de Apoio quaisquer erros matemáticos e/ou
de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente a questões formais.
5 - O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na Secretaria Municipal de
Saúde, localizada na Rua Xavier Lisboa, n° 156, Centro, Pedralva, MG, incluídos os valores de quaisquer
gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros
encargos ou acessórios.
6 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão.
7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega
de sua proposta comercial.
8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.
9 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica prevalecerão às da proposta.

10 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitida uma única
proposta para cada licitante.
11 - O licitante será responsável por todas as transações que foram efetuadas em seu nome no Pregão
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo relacionada:
1.1 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo
do Anexo V;
1.2 - declaração de superveniência, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do
Anexo VI;
1.3 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.4 - prova de regularidade relativa à seguridade social e para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
1.5 - prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho;
1.6 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa
Econômica Federal;
1.7- prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
1.9 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto contratual;
1.10 - Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida,
no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das propostas;
1.10.1 - Somente a certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença de falência poderá ser prova da
incapacidade econômico-financeira da empresa licitante.
1.11 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária / Licença de Funcionamento) da empresa licitante, quando
couber, nos termos da lei, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal com exigido pela Lei
Federal nº 6.360/76; Lei Estadual nº 13.317/99 com as alterações da Lei Estadual nº 15.102/04, Decreto
Federal nº 79.094/77 e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98;
1.12 - Autorização de Funcionamento da empresa licitante, quando couber, nos termos da lei, expedida pela
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº 6.360/76; Decreto
Federal nº 79.094/77; Lei Federal nº 9.782/99 e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98.
1.13 - Atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto
desta licitação.
2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
2.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
2.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
2.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;

2.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
3 - Para fins de habilitação, a Pregoeira e a Equipe de Apoio efetuarão consulta junto aos sítios dos órgãos
emissores dos documentos extraídos pela Internet, para confirmação da autenticidade dos documentos.
4 - Na ausência de documentos obtidos pela internet, a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão consultar os
sítios dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.
4.1 - a Prefeitura não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em
que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.
5 - A microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP ou microempreendedor individual - MEI deverá
apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
5.1 - havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá a contar da intimação para regularização e assinatura
da Ata de Registro de Preços, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa.
5.2 - a prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.
5.3 - entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos dois dias úteis inicialmente concedidos.
5.4 - a não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado a
Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
6 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia legível, autenticada por cartório competente.
6.1 - serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, sob pena de inabilitação da empresa
licitante.
7 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo
ou apresentados por meio de discos magnéticos.
98 - A apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Título, ou a
ausência, salvo o disposto no item 3, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 12 do Título X.
IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM,
ofertado para a execução do objeto, desde que observadas as especificações e outras condições
estabelecidas neste Edital e na legislação.
2 - Será desclassificada a proposta que:
2.1 - não se refira à integralidade do objeto;
2.2 - apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, superestimados ou manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto do art. 44, no § 3º e art. 48, II da Lei Federal nº
8.666/93;
2.3 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligências;
2.4 - indicar especificação genérica ou não especificar detalhadamente o objeto ofertado;
2.5 - ofertar produto com especificações inferiores às exigidas ou incompatíveis com o estabelecido no
Anexo I - Termo de Referência deste edital;

2.6 - não indicarem a marca e fabricante dos produtos ofertados;
3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem.
4 - A Pregoeira, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e
que não afetam o seu conteúdo.
X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, a Pregoeira
declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes.
2 - Quando do credenciamento, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a
Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial.
2.1 - em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes de Documentação e Proposta fora do prazo
estabelecido.
3 - A Pregoeira, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá a verificação de sua conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos, desclassificando aquelas que não atendam aos
critérios estabelecidos ou que apresentarem incorreções capazes de dificultar e/ou impossibilitar o
julgamento.
4 - Para a classificação das propostas a Pregoeira levará em conta o critério de MENOR PREÇO POR
ITEM.
4.1 - A Pregoeira classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à de menor preço;
4.2 - se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no inciso anterior, a
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de 03 (três), incluindo a primeira
classificada, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
5 - Às licitantes proclamadas classificadas, conforme os critérios estabelecidos nos subitens 4.1 e 4.2 será
oferecida a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados
sucessivamente, em percentuais de distintos e decrescentes.
5.1 - se duas ou mais propostas apresentarem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da
ordem de apresentação dos lances;
5.2 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último lance apresentado pelo licitante, para efeito
de posterior ordenação das propostas;
5.3 - se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
5.4 - Fica a critério da Pregoeira a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais,
podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).
5.5 - A Pregoeira poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.
6 - O encerramento da etapa de lances dar-se-à quando, convocados pela Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.1 - Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase
de lances.
6.2 - EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido
de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela Licitante,
decorrente de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira;

6.3 - Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados, no subitem 6.2 acima, a Licitante
desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no Título XV deste Edital.
7 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e
houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior a proposta
melhor classificada, estará configurado o empate previsto no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06.
8 - Ocorrendo o empate, e comprovada a condição de ME, EPP ou MEI, na fase de credenciamento dos
licitantes, nos termos do item 6 do Título IX, proceder-se-á da seguinte forma:
8.1 - a ME, EPP ou MEI mais bem classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances e após solicitado pela Pregoeira, apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de
preferência.
8.2 - apresentado novo lance pela ME, EPP ou MEI, nos termos do subitem anterior, e atendidas as
exigências habilitatórias, o objeto do certame será adjudicado em seu favor;
8.3 - não sendo vencedora a ME, EPP ou MEI mais bem classificado, na forma do subitem anterior, serão
convocados demais ME, EPP ou MEI remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no
item 7, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência;
8.4 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP ou MEI que se encontrem nesse
limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo
lance;
8.5 - na hipótese de não contratação da ME, EPP ou MEI, o objeto licitado será adjudicado à licitante
detentora da proposta originalmente vencedora da etapa de lances;
8.6 - será declarado vencedor do certame o licitante que, ao final da etapa de lances, após aplicação do
direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço por item.
9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10 - Sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope “Documentação de
Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação.
11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
12 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências da habilitação, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições
de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
13 - A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.
14 - No caso de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira convocará as licitantes para, no prazo
de 08 (oito) dias úteis, apresentarem outras, escoimadas das causas de sua desclassificação.
15 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
16 - Caso seja necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão para realização de
diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes
presentes.
17 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
18 - Caso seja solicitado pela Pregoeira, o licitante detentor do menor preço deverá encaminhar, no
endereço citado às fls.1 deste edital, a Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação.

18.1 - o prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com justificativa aceita
pela Pregoeira.
19 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do procedimento e
das ocorrências relevantes, assinada pela Pregoeira, Equipe de apoio e pelos licitantes presentes.
20 - Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento
das propostas, que não venham causar prejuízo para a Prefeitura Municipal e nem ferir os direitos das
demais licitantes.
XI – RECURSOS, CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão de Licitação.
1.2 - se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a termo na
respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no prazo
de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
1.3 - a falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer, importará na
decadência do direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada
vencedora.
1.4 - o recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
1.5 - o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
1.6 - a petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.
1.7 - os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, Rua Xavier Lisboa, nº 42, Centro, Pedralva, MG, em dias úteis, no horário de 9h às 12h e 13h às
16h.
1.8 - os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
1.9 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
2 - Os recursos e as respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de
não serem conhecidos:
2.1 - ser dirigido ao Prefeito Municipal de Pedralva, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias
úteis, conforme estabelecido nos itens 1 e 1.2 deste Título;
2.2 - ser encaminhado da seguinte forma: (a) endereço eletrônico secretaria@pedralva.mg.gov.br ou
compras@pedralva.mg.gov.br , com assinatura digital; (b) correio; (c) protocolizado na sala da Comissão de
Licitação, na Rua Xavier Lisboa, nº 42, centro, CEP 37520-000, Pedralva, MG, em uma via original e
datilografada ou emitida por computador.
2.3 - conter indicação da razão social, número do CNPJ e endereço da licitante, rubricado em todas as
folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do
documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
3 - A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados por outras
formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo
legal.
4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
5 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio da Pregoeira que, reconsiderando
ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6 - Os recursos não terão efeito suspensivo e serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7 - A decisão a cerca dos recursos, impugnações e esclarecimentos será divulgada mediante afixação no
quadro de avisos da Prefeitura e no sítio www.pedralva.mg.gov.br .
8 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, Rua Xavier Lisboa, nº 42, Centro, Pedralva, MG, em dias úteis, no horário de 9h às 12h e 13h às
16h.
9 - Até às 16h (dezesseis horas) do dia 02/09/2019, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá Impugnar o ato convocatório deste Pregão.
10 - Caberá a Pregoeira, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte
e quatro horas.
11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
12 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas a Pregoeira, protocolizado o original
no endereço e horários informados na letra “d”, item 2 deste Título.
13 - As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser disponibilizadas em meio
magnético (Pendrive/CD) ou através dos endereços eletrônicos secretaria@pedralva.mg.gov.br ou
licitacao@pedralva.mg.gov.br, face à obrigatoriedade da publicação do pedido de impugnação juntamente
com a decisão emitida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no sítio www.pedralva.mg.gov.br.
14 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até
às 16h (dezesseis horas) do dia 30/08/2019, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet nos seguintes endereços:
secretaria@pedralva.mg.gov.br ou licitacao@pedralva.mg.gov.br. A Pregoeira decidirá sobre a petição no
prazo de vinte e quatro horas.
15 - Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos enviados por fac-símile ou após o
respectivo prazo legal e ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à
autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, esta poderá solicitar prorrogação da validade
referida no item 10, do Título VI, por igual prazo, no máximo.
XIII - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Prefeitura convocará os
proponentes classificados para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, assinar a Ata de Registro de Preços – Anexo VIII, sob pena de decair do direito a ter seu
preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
2 - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a
solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pela
Prefeitura.
3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
4 - A Ata de Registro de Preços servirá para eventual e futura contratação pela Prefeitura, que poderá,
também, realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente,
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

4.1 - terá preferência na contratação, o beneficiário cuja oferta esteja em igualdade de condições ou o seu
valor for menor que o valor obtido em licitação específica.
5 - O gerenciamento da Ata de Registro de Preços caberá a Secretaria Municipal de Saúde, através
de servidor designado para esse fim, através da Portaria 2484, de 17/01/2017.
6 - A Secretaria Municipal de Saúde avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.
7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Secretaria Municipal de
Saúde negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por
escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação
comprobatória.
8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade desse
com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na Prefeitura Municipal, na Rua
Xavier Lisboa, n° 42, centro, dirigida à Secretaria Municipal de Saúde.
8.1. Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, verificar que o valor registrado está acima
dos preços praticados no mercado, a Secretaria Municipal de Saúde convocará a detentora da Ata de
Registro de Preços, através de correspondência oficial para negociação, visando adequar os preços
registrados àqueles oficialmente reconhecidos como atuais. O comparecimento deverá ser no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação do promitente pela prefeitura de Pedralva.
9 - O fornecedor, quando da emissão da ordem de fornecimento/serviço, poderá requerer à Secretaria
Municipal de Saúde por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao
registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato
alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso
II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de
penalidade.
10 - Cancelados os registros, a Secretaria Municipal de Saúde poderá convocar os demais fornecedores, na
ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
10.1 - não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, a Prefeitura Municipal
de Pedralva procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar frustrado.
11 - No caso de ser necessário o reequilíbrio econômico-financeiro, a licitante detentora da Ata de Registro
de Preço não poderá ter obrigação de fornecimento pendente e deverá comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
11.1 - a critério da Administração poderá ser exigido da detentora da Ata de Registro de Preço lista de
preços expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços;
11.2 - na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Secretaria Municipal de Saúde adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser
realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se também de índices setoriais ou
outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou não da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos que
auxiliaram a decisão da Administração dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
11.3 - é vedado à detentora da Ata de Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta Ata e no
Edital e demais cominações legais.
12 - A Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar o controle dos serviços executados, qualitativa e
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação.
XIV - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 - Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e
no Termo de Referência - Anexo I:
1.1 - tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos produtos objetos desta licitação;
1.2 - manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
1.3 - promover o fornecimento dos produtos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
1.4 - prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;
1.5 - responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
1.6 - arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se,
outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
1.7 - assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
1.8 - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados
quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da
CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
1.9 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados ao
fornecimento dos produtos, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
1.10 - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
processo licitatório;
1.11 - aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
1.12 - substituir os produtos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
1.13 - receber as Ordens de Fornecimento via fax ou E-mail.
2 - Caberá à Prefeitura Municipal de Pedralva, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste
Edital e no Termo de Referência - Anexo I:
2.1 - supervisionar o fornecimento do objeto, exigindo presteza na entrega e correção das falhas
eventualmente detectadas;
2.2 - permitir o acesso ao local de fornecimento dos produtos do pessoal da CONTRATADA, necessário à
entrega do objeto;
2.3 - prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias ao fornecimento
dos produtos.
XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar
e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas

previstas no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa.
XVI - FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
1 - O fornecimento, entrega do objeto, obedecerá ao prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da ordem
de fornecimento.
2 - A Administração realizará inicialmente o recebimento provisório do objeto, nos termos do artigo 73, II, a,
da lei 8666/93, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis.
3 - O recebimento dos produtos se dar-se-á na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Xavier
Lisboa, nº 156, Centro – Pedralva – MG, no horário das 8:00 às 15:00h, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis, nãos e responsabilizando a Prefeitura Municipal de Pedralva por entregas realizadas em outros dias,
locais e horários. Quando da entrega dos produtos, deverá ser fornecido o Certificado de Boas
Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
4 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria
o
Municipal de Saúde, observados os artigos 67 e 73 a 76, da Lei Federal n 8.666/93, auxiliada pelos
membros da comissão nomeados através da Portaria 2484, de 17/01/2017, do Senhor Prefeito Municipal.
5 - A Prefeitura Municipal de Pedralva reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com
as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste instrumento convocatório. Caberá
à(s) empresa(s) adjudicatária(s), no caso de defeitos ou imperfeições, substituir de imediato o(s) produto(s),
no prazo a ser determinado por esta Prefeitura, sob pena de rescisão do contrato ou do termo equivalente e
sem prejuízo das penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório, inclusive do disposto no
§2º do art. 64 da Lei Federal 8.666/93.
XVII - PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - O objeto do presente Edital será fornecido pelo menor preço por item, de conformidade com a
proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observado o
disposto na legislação em vigor.
2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento dos
produtos, tais como serviços de frete, impostos, taxas e transporte.
3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
4 - O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/Fatura,
mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.
5 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.
6 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo servidor designado pela
CONTRATANTE, o qual somente atestará o fornecimento dos materiais e liberará a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
7 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

8 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes
restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Prefeitura Municipal por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
9 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.05.01.10.301.0015.2118.3.3.90.30.00 – Manutenção do Atendimento Odontológico do Município –
Material de Consumo. Ficha 501 – Fonte 248.
02.05.01.10.301.0015.3111.4.4.90.52.00 – Equipe Técnica da Estratégia da Saúde da Família – ESF - UBS
Equipamentos e Material Permanente. Ficha 462 – Fonte 253.

XVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
1.1 - Anexo I - Termo de Referência;
1.2 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
1.3 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
1.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação;
1.5 - Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega mão de obra de menor;
1.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Superveniência;
1.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP ;
1.8 - Anexo VIII - Minuta Ata de Registro de Preços;
2 - Os Anexos III, IV e VII compreendem a DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR, e deverão ser entregues
separados a Pregoeira para Credenciamento da licitante.
2.1 - Os Anexos V e VI deverão ser acondicionados no Envelope “Documentação de Habilitação”.
3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante ou a rescisão
contratual, sem prejuízo das sansões administrativas, civis e penais cabíveis.
4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados e
envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas.
5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
6 - Toda documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e
válido.
7 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto
aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, § 3º da Lei
Federal nº 8.666/93.
7.1 - se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela Pregoeira ou Equipe de
Apoio.
7.2 - o não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou inabilitação do
licitante.

8 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 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 sítio
www.pedralva.mg.gov.br para conhecimento dos participantes da licitação.
10 - A participação do licitante neste Pregão implica o conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
11 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização:
11.1 - poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;
11.2 - poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua
realização;
11.3 - a sessão de apresentação de lances verbais poderá ser prorrogada para os dias subseqüentes, nos
dias e horários determinados pela administração conforme sua conveniência, caso a Pregoeira entenda
necessário, ou pausada. No caso de realizar-se em mais de um dia, será lavrada uma ata para cada sessão
realizada e convocados os licitantes para a próxima sessão.
12 - O registro do preço em Ata não obrigará a Administração a firmar a contratação que dele poderá advir,
facultando-se a realização de licitação específica para o presente objeto, assegurada ao beneficiário do
registro a preferência no fornecimento dos materiais em igualdade de condições.
13 - As decisões do Prefeito Municipal de Pedralva e da Pregoeira, bem como o resultado do julgamento da
licitação, serão afixadas no Quadro de Avisos, localizado no endereço mencionado no preâmbulo deste
Edital, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis e publicadas no sítio www.pedralva.mg.gov.br.
14 - Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002,
Decretos Municipais nºs 979/06 de 03/05/06 e 1.203/09, de 01/04/09, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06
e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93 e suas alterações, e demais condições fixadas
neste Edital.
15 - Fica eleito o foro da Comarca de Pedralva, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Pedralva, 20 de agosto de 2019.

Josimar Silva de Freitas
Prefeito

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19
1.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NO
MUNICÍPIO.
2.
JUSTIFICATIVA:
A referida contratação se faz necessária tendo em vista o atendimento dos usuários que necessitam de
serviços de saúde bucal, com vistas a ofertar aos usuários um serviço de excelente qualidade e eficiência.
3.
AVALIAÇÃO DE CUSTO:
Conforme exigência legal foi elaborada Planilha Orçamentária, tendo sido utilizada a média aritmética dos
valores apresentados por 3 (três) empresas para cada item, conforme cotação anexa. O valor global
estimado da contratação é de R$ 52.072,36 (cinquenta e dois mil setenta e dois reais e trinta e seis
centavos).
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM.
4.1 Os materiais que possuírem data de validade por tempo determinado, devem possuir na data da
entrega no mínimo 70% da data de fabricação.
4.2 Somente serão aceitos produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua
aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos
preços unitários excedam o valor de mercado tendo como base a PLANILHA DESCRITIVA E DE CUSTOS.

5.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste
instrumento, em conformidade com a proposta, anotando em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas e promovendo o recebimento provisório e definitivo dos produtos.
6.

PENALIDADES APLICÁVEIS

1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento (0,5%) sobre
o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
contrato, até o limite de dez por cento (10%) do valor empenhado.
2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da
Lei nº. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de dez por cento (10%)do valor do contrato;
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não superior a dois (02) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3.As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco (05) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão do CONTRATANTE no sentido da aplicação da pena.
4.As multas de que trata esta cláusula, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco (05) dias a contar da
data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.
5.As multas de que trata esta cláusula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco
(5) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
7. DA ENTREGA DOS BENS E DO PAGAMENTO
A entrega será imediata e integral a partir do recebimento a ordem de fornecimento, considerando-se
imediata a entrega efetuada em até 10 (dez) dias uteis a partir da data de referência se dará E-mail.

Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Bairro Centro, Rua Xavier
Lisboa, nº 156, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 07:00 às 14:00h.
Os bens não poderão apresentar avarias de nenhum tipo: amasso, estrago ou qualquer outro defeito. Deve
ser embalado de forma a ser protegido durante o transporte.
Caso detecte alguma falha no fornecimento em desconformidade com o contrato a contratada deverá
efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 05 (cinco) dias sem prejuízo das sanções previstas.
O pagamento será realizado mediante a emissão de nota fiscal em uma única parcela 30 (trinta) dias após a
entrega integral e aceitação dos produtos.
A (s) contratada (s) deverá (ão) então enviar juntamente com as notas fiscais as certidões negativas do
INSS, FGTS e Trabalhista
8.
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PLANILHA DESCRITIVA:
ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.
2
6

MÉDIA
UNIT.
8.906
227.66

MÉDIA
TOTAL
17,813
1.366,00

Abridor de boca - Adulto
Abridor de boca molt adulto, não cortante em aço inox,
autoclavável.
Abridor de boca molt infantil, não cortante em aço inox,
autoclavável 11 cm.
Abridor de boca tamanho pequeno
Ácido fosfórico a 37% - seringas de 2,5 ml, gel com corante
azul, solúvel em água e com baixa viscosidade.
Agente de união multi - uso, com flúor, fotopolimerizavel,
monocomponente, para esmalte/dentina, a base de resinas
dimetacrilatos
elastoméricas,
penta,
fotoiniciadores,
estabilizadores, hidroflureto de cetilamina e acetona
compatível com primer e Bond 2.1.

UN
UN
UN

6

221.33

1328,00

UN
UN

2
35

12,32
5.723

24,65
200,316

UN

12

64,93

779,20

Água oxigenada categoria 10 volumes, acondicionando em
frasco de 1 litro, validade mínima 24 meses.
Água destilada, para autoclave. Cristalina, insípida, inodora,
de ph 7,0. Não injetável não estéril e quimicamente pura.
Frasco 05 litros.
Agulha gengival curta 30g. Indicada para a aplicação de
anestesia. Agulha com bisel trifacetado cânula siliconizada
altamente flexível, estojo plástico protetor, lacre de
segurança, que garanta a esterilidade, rosca interna
universal para seringas carpule e bisel interno com ângulo
curto, estéril a oxido- compatível com a Marca BD- caixa
com 100 unidades.
Alavanca Apical Direita
Alavanca Apical Esquerda
Alavanca Apical Reta
Alavanca Seldin Direita
Alavanca Seldin Esquerda
Alavanca Seldin Reta
Álcool 70% em gel antisséptico para as mãos (refil para
suporte). Frasco 1000 ml.
Álcool 70% para desinfecção de superfícies. Frasco de 01
litro.
Algodão em roletes n° 1, com fibras 100% algodão em
formato de cilindro compactado - pacotes com 100 unid.
(peso liq. 25g), compatível com a marca Cremer.
Anestésico local cloridratos de lidocaína e de felipressina,
compatível com Novocol 100- caixas com 50 tubetes.
Anestésico tópico benzocaína- compativel com a marca
benzotop 200mg/g- pote com 12g.

Frasco

8

7,43

59,49

Frasco

30

15,43

463,00

CX

20

40,23

804,60

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

6
6
6
1
3
3
20

42,40
42,40
35,88
49,57
49,57
45.52
17,88

254,44
254,44
215,29
49,576
148,73
136,58
357,60

UN

24

9,506

228,16

PCTE

100

2,46

246,00

CX

15

62,60

939,10

UN

20

7,633

152,66

21.

APARELHO DE PROFILAXIA
 Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de
bicarbonato.
 Campo de freqüência de 24 - 32Khz.
 Caneta/Transdutor do ultra-som com capa
removível e autoclavável.
 Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom
e do fluxo de refrigeração.
 Permite trabalhos sem refrigeração como
condensação de amálgama, etc...
 Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de
bicarbonato ao retirar a caneta do suporte.
 Chave geral luminosa no painel.
 Pedal de acionamento elétrico.
 Caneta do jato de bicarbonato removível e
autoclavável.
 Filtro de ar com drenagem automática.
 Regulagem precisa do fluxo de água.

UN

2

1615,44

3.230,88

22.

Aplicador de adesivo dentário descartável, de haste cabo
em polipropileno e fibras de nylon. Caixa com 100
unidades. (Fino).
Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo em aço inox
Autoclave 12 litros digital bivolt ou 110 v.
Bandeja de aço inox 09 x 22 cm (1,5 cm de altura).
Brocas carbide n° 5.
Brocas carbide n° 6.
Brocas carbide n° 8
Brocas diamantadas n° 1012, haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.

CX

12

7,9933

95,92

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

15
2
15
12
12
12
12

17,10
4.292,00
24,37
10,10
10,10
10,10
2,96

256,55
8.584,00
365,65
121,20
121,20
121,20
35,52

12

2,96

35,52

12

2,96

35,52

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

Brocas diamantadas n° 1013 haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.
Brocas diamantadas n° 1014 haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

Brocas diamantadas n° 1016 haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.
Brocas diamantadas n° 1033 haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.
Brocas diamantadas n° 1034, haste curta, compatível com
KG sorensen em aço inoxidável, ponta com granulações
uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco
ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, n° de lote e n° de
registro no ministério da saúde.
Cabo Para Bisturi Nº 03
Cabo Para Bisturi Nº 04
Cabo Para Espelho Nº 5
Caixa de Inox P/ Esterilização 6,5 alt x 26 cm comp x 12 cm
larg.
Caixa de inox perfurada p/ esterilização em dimensões 3
cm alt x 18 cm comp x 8 cm larg.
Coletor para perfuro cortantes capacidade 7 litro,
confeccionado em polietileno, com alça dupla para
transporte, contra-trava de segurança, etiquetada plástica
com simbologia de material infectante, limite de enchimento
e instruções de uso, produzidos de acordo com NBR
13853.
Compressas de gazes hidrófilas (08 camadas, 05 dobras,
09 fios- dimensão fechada 7,5 x 7,5 cm- 100% algodão não
estéril)- compatível com gaze íris da Cremer. Pacote com
500 unidades.
Creme dental com flúor, acondicionado em tubo plástico
flexível com 90g.
Cureta cirúrgica Lucas nº85
Cureta de Gracey 1 – 2 Cabo Maciço
Descolador MOLT Dissector, cabo de 8 mm, aço inox,
autoclavável. Cada peça deverá conter gravado
identificação do fabricante, bem como número de lote,
apresentar certificado de registro do produto no Ministério
da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação.
Detergente enzimático, compatível com Riozime - frasco de
01 litro.
Escavador De Dentina Dupla Nº 14
Escavador De Dentina Dupla Nº 17
Escavador Inox N° 20
Escova de Robinson

12

2,96

35,52

12

2,96

35,52

12

2,96

35,52

UN
UN
UN
UN

3
3
12
3

12.67
42,896
7,31
143,62

38,01
128,69
87,72
430,87

UN

3

58,84

176,52

UN

10

4,11

41,10

pct

30

14,66

439,80

UN

100

10,933

1.093,33

UN
UN
UN

6
5
6

17,243
25,93
55,78

103,46
129,66
334,72

UN

8

31,332

250,66

UN
UN
UN
UN

6
6
6
100

13,303
14,12
12,976
1,58

79,82
84,74
77,86
158,00

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.

Escova dentaria infantil com cerdas de nylon macias, com
três fileiras de tufos, contendo 28 tufos, aparadas
uniformemente e arredondadas, cabo reto de 15 cm.
Anatômico, cabeça arredondada e pequena, em
polipropileno atóxico (cabo opaco) cores diversas.
Individualizadas em saquinhos plásticos. Com selo do
Inmetro.
Espatula de Cera Nº 07
Espatula Simples Nº 24
Espatula Simples Nº 36 Inox
Espelho Odontológico Plano Nº 05
Fio de sutura nylon nº40- Pcte com 24 und com agulha ½
CT-1,5cm
Fio Dental 500 mts.
Fita matriz de aço inoxidável maleável - 05 mm.
Fita matriz de aço inoxidável maleável - 07 mm
Fluoreto de sódio fosfato acidulado 1,23%. Frasco com 200
ml.
Fórceps Infantil Nº 1
Fórceps Infantil Nº 101
Fórceps Nº 150
Fórceps Nº 151
Fórceps Nº 16
Fórceps Nº 17
Fórceps Nº 18L
Fórceps Nº 18R
Fórceps Nº 65
FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO:
 Peça de mão anatômica para melhor manuseio;
 Silencioso, pois não necessita de ventilação
forçada;
 Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz;
 Com fio.
 Display digital.
 Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10, 20 e 40
segundos.
 Tempo máximo de uso continuo: 300 segundos.
 Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no
final da operação.
 Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões
de alimentação entre 100 v – 240 v~ (50/60Hz).
 Desligamento automático ao final do tempo
solicitado.
 Radiômetro
interno
automático.
Mantém
estabilizada a potência de luz.
 Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio
Anodizado.
 Peça de mão anatômica para melhor manuseio.
 Silencioso, pois não necessita de ventilação
forçada.
 Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.
 Ponteira de fotopolimerização confeccionada em
fibra óptica orientada (sem fuga de luz),
autoclavável a 134ºC e com giro de 360º.
Hidróxido de Cálcio autopolimerizavel, sistema pasta pasta
Hidróxido de Cálcio fotopolimerizavel.
Hidróxido de cálcio PA- frasco com 10g.
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66,30
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KIT ACADÊMICO:
 Alta rotação:
 Spray triplo;
 Rolamento de cerâmica;
 Acoplamento Borden;
 Sistema de troca-broca: Press-button (PB);
 Baixo nível de ruído e vibração;
 Rotação máxima: 380.000 rpm;
 Torque: 0,13 Ncm.
 Contra-Ângulo
 O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360º;
 Acoplamento INTRAmatic;
 Spray externo;
 Encaixe INTRAmatic Universal;
 Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm;
 Utiliza brocas PM de 2,35 mm e brocas de Alta
Rotação de 1,6mm (com utilização do mandril
adaptador);
 Micromotor Baixa Rotação;
 Acoplamento Borden INTRAmatic;
 Spray Interno;
 Rotação de 5.000 a 20.000 rpm;
 Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio,
permitindo um giro livre de 360º;
 Esterilizável em autoclave até 135°C.
Kit de discos para acabamento e polimento dental- diâmetro
de 19,05 mm (¾ pol) - compatível com soft - Lex da 3M. Ki t
com 50 discos.
Kit de selante para fóssulas e fissuras, com flúor,
polimerizável. Kit com 1 frasco 5ml + 1 frasco de
Condicionador ácido Attaque Gel de 5ml.
Kit ionômero de vidro para restauração liquida e pó,
compatível com a marca vidriom- r. Embalagem contendo
01 frasco de pó ( 10g), na tonalidade U, 01 medidor de pó,
01 frasco liquido (8 ml) e 01 conjunto dosador de líquido.
Lidocaína 1:100.000 compatível com Alphacaine 2%
Lixa para acabamento e polimento dental- 04 mm x 170
mm. Caixa com 150 lixas. (uma lixa média e outra fina de
oxido de alumínio disperso em resina com centro neutro)compatível com 3 m.
Luva para procedimento, descartável, extra pequena, caixa
com 100 unidades, material látex. Registro no MS.
Máscara cirúrgica, tripla camada, tripla forração, com filtro,
elástico, com 50 unidades em cada caixa. Gramatura 30.
Registro MS.
Óculos de proteção, visor transparente, pernas reguláveis.
Óculos para proteção da luz do fotopolimerizador. (laranja).
Óleo de cravo, usado como anestésico e antisséptico
(compatível com Eugenol), frasco com 20 ml.
Óleo lubrificante em spray, para caneta em alta e baixa
rotação em spray.
Oxido de zinco puro- frasco com 50g, REGISTRO MS.
Paramonoclorofenol canforado- frasco com 20 ml.
Pasta profilática com flúor- bisnagas de 90g.
Pedra p/ afiar Curetas, cor branca medidas aproximadas 10
x 2,5 x 1 cm
Pinça Clínica nº 317
Pinça Hemostática Curva 15 cm
Pinça Hemostática Reta 15 cm
Placa de vidro 10 mm
Placa de vidro polido para manutenção de cimentos em
geral, superfície polida, bordas regulares, sem lascas,
fraturas ou emendas, medindo aproximadamente 15 x 8 x
10 mm de espessura.
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Porta Agulha Aço inox Castroviejo tamanho 14 modelo reto.
UN
Autoclavável
Porta Agulha Mathier (Cabo Curto)
UN
Porta Algodão de Metal Limpo
UN
Porta Matriz Nº 08 Ivory
UN
Pote Dappen de vidro
UN
Resina - cor A 2, resina micro- hibrida a base de
UN
microglass, radiopaca, fotopolimerizavel, com liberação de
fluoretos, de alto brilho, indicada para restaurações em
dentes anteriores e posteriores, composta de vidro bário
alumínio fluoretado (0,02 - 2um), dióxido de silício
altamente disperso (0,02 - 0,07 Um); tamanho médio de
partículas: 0,7 Um. Bisnagas de 04 g. Compatível com a
marca Charisma.
Resina - Cor AO 2- Resina micro- hibrida a base de
UN
microglass, radiopaca, fotopolimerizavel, com liberação de
fluretos, de alto brilho, indicada para restaurações em
dentes anteriores e posteriores, composta de vidro bário
alumínio fluoretado ( 0,02 - 2um), dióxido de silício
altamente disperso (0,02 - 0,07 Um); tamanho médio de
partículas: 0,7 Um. Bisnagas de 04 g. Compatível com a
marca Charisma.
Resina- cor A 3. Resina micro- hibrida a base de
UN
microglass, radiopaca, fotopolimerizavel, com liberação de
fluretos, de alto brilho, indicada para restaurações em
dentes anteriores e posteriores, composta de vidro bário
alumínio fluoretado (0,02 - 2um), dióxido de silício
altamente disperso (0,02 - 0,07 Um); tamanho médio de
partículas: 0,7 Um. Bisnagas de 04 g. Compatível com a
marca Charisma.
Seringa para Anestésico em Tubos Modelo Carpule
UN
Dobrável Ref 28-0287
Sonda Milimetrada
UN
Sugador
descartável
pacote
com
40
unidades, PCTE
confeccionada em PVC atóxico, tubo transparente, com fio
de aço, ponta em PVC colorido, macio e vazado.
Sugador endodôntico descartável, atóxico. Pacote com 20
Pcte
und.
Suporte de sabonete líquido para refil, reservatório 800 ml.
UN
Taça de borracha
UN
Tambor para Gaze de Aço Inoxidável
UN
Tesoura Ponta Fina 11 cm tipo iris
UN
Tira ou lixa de aço inox 6 mm, maleável com aplicação de
UN
camada regular ou abrasivosa base de óxido de alumínio e
centro neutro.cx c 12und
Tiras de papel carbono dupla face. Cartela com 12 tiras.
Cartelas
Tiras de poliéster, pacote com 50 unidades de 10 x 120 x PCTE
0,05 mm.
Touca descartável com elástico sanfonada, pacote com 100 PCTE
unidades. Material 100% polipropileno, tecido não tecido
confeccionado em 20 grs/m, na cor branca, com elástico na
volta toda por processo automatizado, anatômica (de fácil
ajuste e sem transparência).
TOTAL:

Eduardo Guimarães da Rocha
Secretário Municipal de Saúde
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3,34
6,16

83,50
73,92

20

9,573

191,46

R$
52.072,36

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19
Razão Social: ______________________________________________________________________________
CNPJ/MF: _____________________________ Insc.Est.: ___________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________
Município: _____________________________Estado: _____________________________________________

Telefone: _________________ Fax: _________________Email: ____________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO COMPLETO

TELEFONE/FAX/E-MAIL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

ITEM

QUANT

UN

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

MARCA/
FABRICANTE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

XX

XX

XX

Descrição do produto conforme
especificação contida no Anexo
VIII – Termo de Referência

XX

R$....,00

R$....,00

VALOR TOTAL: R$ ............................. (...................................)

Prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, (a contar da data de sua apresentação);
Esta empresa, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr(a)._____________________________,
declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

__________________________
(Local e data)

___________________________
(Assinatura do Representante Legal)
CPF
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a),______________________________________________________________________________,
portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito no CPF sob o nº
_________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pela Prefeitura
Municipal de Pedralva, Minas Gerais, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular lances verbais à proposta escrita
apresentada, quando convocado, manifestar-se em nome da empresa, assinar documentos, requerer
vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar os atos inerentes ao certame, a que tudo
daremos por firme e valioso.

Pedralva, ____ de _______________ de 2019.

Assinatura: __________________________________________________________
Nome Legível: ________________________________________________________
Qualificação: _________________________________________________________

Atenção: Reconhecer firma
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

MODELO “A”
_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ___________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado,
Sr(a)______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
________________________________ e inscrito no CPF sob o nº ____________________________, a
teor do inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da
lei, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de
Licitação acima referenciado, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
.

__________________________, ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela empresa

MODELO “B”
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)
_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ___________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado,
Sr(a)______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
________________________________ e inscrito no CPF sob o nº ____________________________, a
teor do inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da
lei, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de
Licitação acima referenciado, EXCETO quanto aos documentos afetos à Regularidade Fiscal, os quais
serão apresentado por ocasião da ocorrência da hipótese prevista no § 1º, do art. 43, da LC nº 123/06,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..
__________________________, ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela empresa
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MÃO DE OBRA DE MENOR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a)
___________________________________________________________, portador do Documento de
Identidade
nº
______________________________
e
inscrito
no
CPF
sob
o
nº
_________________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/02, que não
utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

__________________________, ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela empresa
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na __________
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da Carteira de Identidade n.º
__________, expedida pela ____, e do CPF n.º __________, DECLARA, sob as penas da Lei:
I) que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente o disposto na Lei nº 10.520/02 e
Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e as cláusulas do presente edital;
II) que se propõe a realizar a entrega dos produtos licitados pelos preços ofertados nos lances
verbais, obedecendo a estipulação do correspondente ato convocatório;
III) que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura;
IV) que observará, integralmente, as normas de fabricação dos produtos;
V) que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos produtos prevalecerá o preço
unitário;
VI) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
VII) que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
VIII) que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, ressalvando-se o direito
recursal, bem como declara ter recebido todos os documentos e informações necessárias ao
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
IX) que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em nenhuma esfera
governamental;
X) que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público;
XI) que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc; não cabendo
desconto de nenhuma espécie.

__________________________, ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela empresa
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP OU MEI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

A empresa __________________________________________________________________________,
Inscrita no CNPJ sob o nº _________________________________, por intermédio de seu representante
legal ou credenciado Sr(a). _________________________________________________________,
portador do Documento de Identidade nº _______________________________ e inscrito no CPF sob o
nº ________________________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º,
do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
__________________________, ____ de ________________ de 2019.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela empresa

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração será entregue a Pregoeira, por ocasião do credenciamento, pelas empresas
que pretendam se beneficiar desta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123/06.
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ANEXO VIII - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

No dia ___ de ___ do ano de dois mil e dezenove, na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na
Rua Xavier Lisboa, nº 42, Centro, CEP 37520-000, nesta cidade de Pedralva, MG, foram registrados
nesta Ata as quantidades e os preços da empresa abaixo identificada, resultante do Pregão Presencial
nº 57/19, cujo objeto é o Processo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO. As especificações técnicas constantes do
Processo nº 110/19, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no termo de
Referência e na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de
transcrição.
DO PAGAMENTO
1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado mensalmente pela
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pedralva, Estado de Minas Gerais, por processo legal;
2. O pagamento, desde que observadas pela contratada as condições da proposta comercial bem como
às cláusulas deste instrumento contratual, se dará 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos
produtos, após atesto dos documentos fiscais, que se dará em até 03 (três) dias úteis;
2.1 - A contratada fornecerá a nota fiscal discriminando cada item e seu respectivo valor, referente ao
fornecimento efetuado, de acordo com a ordem de fornecimento emitida, acompanhada das certidões do
INSS, FGTS e Trabalhista (CNDT);
3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;
4. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da
mesma.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Para fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:
a) Obedecer a todas as condições especificadas em edital. O não atendimento a esta condição
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades
previstas neste Edital;
b) Fornecer os produtos sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata de registro de preço,
especificações e marca indicados em sua proposta comercial;
c) Entregar os materiais, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;
d) Fornecer à Prefeitura a competente nota fiscal discriminando cada item e seu respectivo valor,
referente ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões do INSS, FGTS e Trabalhista (CNDT);
e) Substituir os produtos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso se detecte defeito ou
irregularidade qualquer;
f) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com as
pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com a
licitadora;
g) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham
causar ao patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste
instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos;
h) Efetuar a entrega dos produtos no seguinte local e horário: sede da Secretaria Municipal de Pedralva,
na Rua Xavier Lisboa, nº 156, Centro, Pedralva, MG, das 7h às 14h00minh, de segunda a sexta feira,
em dias úteis, não se responsabilizando a Prefeitura pelo recebimento em outro local, dias e horários.
i) Manter os preços ofertados durante o prazo da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
dias;
j) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
k) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do
art. 65 da Lei 8.666/93.
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A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de ___________.
Empresa: ___________________________________ - CNPJ nº ________________________.
Endereço: ____________________________________________________________________.
Tel:_______________ Fax:__________________ E-mail: ______________________________.
Representante legal:_____________________________________________________________.

ITE
M

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

PREÇO
REGISTRAD
O

XX

XX

XX

XX

XX

R$....,00

Valor total dos itens: R$ ........................... (...................................)

__________________________
Pelo Município
Josimar Silva de Freitas
Prefeito Municipal

____________________________
Pela empresa _____________
_______________________
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