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do Pregão Eletrônico nº 009/2015SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO
GRADUAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a
finalidade de atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o que
determina a legislação vigente.

Lagoa Nova/RN, _____ de _______________________ de 2015.

Ass.: ___________________________________________________

OBSERVAÇÃO: O interessado que retirar o Edital pela Internet poderá encaminhar este comprovante,
devidamente preenchido, à Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail: cplpmln@hotmail.com.
A falta da remessa do termo legível e correto exime a administração da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações adicionais.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015SRP
PROCESSO Nº 060006/2015
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.182.313/0001-10, através
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.626/0001-85, por intermédio do
Pregoeiro instituído pela Portaria nº 111/2013, torna público para o conhecimento dos interessados, que
realizará sítio eletrônico www.cidadecompras.com.br a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, regida pela a
LEI nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar 123/06 e
147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação, sob as condições estabelecidas
neste Ato Convocatório e Anexos.
Data da abertura da sessão pública: 20 de julho de 2015
Data de início das propostas 03 de julho de 2015 - Horário: 12h00min
Data de final das propostas 20 de julho de 2015 - Horário: 08h00min
Data de abertura das propostas 20 de julho de 2015 – Horário 09h00min
*Horário de Brasília
1.
DO OBJETO
1.1
A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO GRADUAL DE
MATERIAL ODONTOLÓGICO, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de
atender a toda população usuária do Sistema Único de Saúde.
1.2
As especificações técnicas e os quantitativos dos PRODUTOS a serem adquiridos encontram-se
discriminados no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), parte integrante deste Edital.
1.3

Integram o presente edital os seguintes documentos:
a)
ANEXO I – Termo de Referência;
b)
ANEXO II – Modelo de Declarações;
c)
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços;
d)
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
d)
ANEXO V – Modelo de Declaração de conforme Decisão nº 190/2010 – TCE/RN;
e)
ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preços;
f)
ANEXO VII – Minuta do Contrato Simplificado de Fornecimento;

1.4
O valor total estimado para a aquisição dos produtos é de R$ 345.906,20 (trezentos e quarenta e
cinco mil novecentos e seis reais e vinte centavos).
2.
DA ABERTURA
2.1
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, via sistema eletrônico, dirigido pelo
Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado no preâmbulo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital.
2.2
Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a realização do
certame fica a reunião adiada para outra data e horários estabelecidos pelo Setor de Licitações ou pelo
Pregoeiro, através de divulgação na imprensa oficial.
3.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1
Poderá participar deste Pregão, a pessoa jurídica que atender a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, e estiver devidamente credenciada, através
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do sítio www.cidadecompras.com.br , para acesso ao sistema eletrônico.
3.2
Não poderá participar desta licitação a pessoa jurídica que se enquadrar em uma ou mais das
seguintes situações:
a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal;
b) estejam sob-regime de falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
c) em consórcio ou associação;
d) que esteja impedida de participar de licitações neste Órgão;
e) nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93.
3.2.1 Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos mantenham qualquer
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA.
3.2.2 Pessoa jurídica na qual sejam proprietários parentes de Prefeito Municipal ou de
Secretários Municipais, bem como Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante,
conforme Decisão 190/2010 TCE/RN.
3.3
Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
3.4

Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

3.5

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

4.
DO CREDENDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
4.1
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e dês senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.1.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada direta ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao Município de Lagoa Nova, promotor da licitação, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.2
Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.2.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade
do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão sua.
4.3
As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão marcar em campo próprio do Sistema,
quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema. A ausência desta
marcação implicará a pena de preclusão do direito de preferência de contratação, bem como poderá
ensejar o direito de preferência dos demais licitantes (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).
5.
DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS VIA SISTEMA ELETRÔNICO
5.1
Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão, até a data e hora
marcadas para recebimento das propostas, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
5.1.1

A proposta comercial deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a
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seguir:
a) Conter, em campo próprio do sistema, o preço unitário e total por Item, com apenas duas casas
decimais;
b) Nos preços cotados já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação para fornecimento;
c) Conter, em campo próprio destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a especificação
complementar do objeto cotado;
d) Conter a marca do produto/serviço cotado;
5.1.2 A validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão
de abertura desta licitação.
5.2
Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
5.3
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão
pública, assim como as declarações de que trata o item 9.1.1. em seus incisos I e II, deste edital.
5.4
Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro, pelo sistema, ou de sua desconexão.
5.5
Caso haja omissão, na proposta, dos prazos de sua validade e/ou de garantia, aplicar-se-ão os
prazos estipulados neste edital.
6.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO
6.1
Encerrado o prazo de recebimento das propostas o pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à
Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, verificando a validade das propostas conforme
exigências do edital.
7.
DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1
Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço
eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO
POR ITEM.
7.2
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes neste Edital.
7.3
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes
condições:
7.3.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema;
7.3.2 No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar;
7.3.3

Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO UNITÁRIO DO ITEM.
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7.4
Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.
7.5
Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco
der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço incompatível ou lance
manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.
7.6
Ao término do horário para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso,
informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.
7.6.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para
que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).
7.6.2 Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou
mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.
7.7
Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.8

Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9

Caso o menor preço não seja apresentado por uma ME/EPP, observar-se-á o seguinte:

7.9.1 Se houver proposta apresentada por ME/EPP de valor igual ou até 5% superior à melhor
proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à ME/EPP.
7.9.1.1 O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço
inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como ME/EPP.
7.9.2 O novo valor proposto pela ME/EPP deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
a contar da convocação emitida via sistema, sob pena de perda do direito de preferência.
7.9.3 Caso a ME/EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão
convocadas as ME/EPP remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento),
obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente.
7.10 Na hipótese de nenhuma ME/EPP exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do
edital, a empresa não enquadrada como ME/EPP que apresentou o menor preço permanece na posição de
melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.
7.11 O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto
pela ME/EPP quando do exercício do direito de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços
unitários propostos na forma deste Edital.
8.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1
Após análise da proposta, o Pregoeiro divulgará a melhor proposta classificada a participar da
etapa de lances para cada item, e as propostas desclassificadas se houverem.
8.2

Na hipótese da proposta de menor valor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro
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examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de
classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta
que atenda ao edital.
8.3

Será desclassificada a proposta que:

8.3.1

Não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

8.3.2

Apresente preço excessivo ou manifestamente inexequível;

8.3.3 Transcorrida a etapa de lances, será considerado excessivo o preço do último lance, ou do valor
negociado com o pregoeiro, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que for
composto por preço unitário superior ao máximo unitário admitido pela licitada, conforme a estimativa de
preços constante do Anexo I – Termo de Referência.
8.3.4 Não será aceita pelo pregoeiro proposta de preço que contemple preço unitário excessivo aos
preços unitários máximos estabelecidos pela administração.
9.
9.1

DA HABILITAÇÃO
Para habilitação se faz necessária à apresentação dos seguintes documentos:

9.1.1 Declarações conforme modelo constante do Anexo II:
I) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz (Artigo 7º, inciso XXXIII, CRFB);
II) A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, nas licitações promovidas
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA e que não foi declarada inidônea para licitar,
inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
III) TER CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e concorda com as condições
estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
IV) DE QUE TEVE CONHECIMENTO PRÉVIO de todas as informações e das condições de
fornecimento dos produtos, através das especificações técnicas e dos demais dados pertinentes fornecidos
pela PMLN.
V) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
9.1.2 DECLARAÇÃO que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha
parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim
ou consanguíneo, ou por adoção, como também, Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou
representante, em atenção a Decisão nº 190/2010 – TCE/RN, conforme o Anexo V.
9.1.3 As declarações de que tratam os incisos I e II dos itens anterior deverão ser firmadas
eletronicamente pela licitante quando do cadastramento de sua proposta.
9.2
9.2.1
9.2.2

Habilitação Jurídica:
Cédula de identidade do representante legal da empresa licitante (sócio(s) e/ou proprietário);
REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário);
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9.2.3 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. No caso de
alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver;
9.2.4 INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.2.5 DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3
9.3.1
9.3.1.1
9.3.1.2

Regularidade Fiscal e Trabalhista:
A documentação comprobatória da regularidade fiscal será a seguinte:
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.3.1.3 Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União;
9.3.1.4 Certidão Negativa de Débitos– CND junto ao INSS;
O licitante poderá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, conforme portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 atendendo aos subitens
9.3.1.3 e 9.3.1.4.
9.3.1.5 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
9.3.1.6 Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria de Tributação ou outro órgão
equivalente na Unidade Federada à qual a empresa licitante é domiciliada;
9.3.1.7 Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral
da Unidade Federada à qual a empresa licitante é domiciliada;
9.3.1.8 Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação ou outro órgão
equivalente no município no qual a empresa licitante é domiciliada;
9.3.1.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com base no art. 642-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440/2011.
9.3.2 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.4
Qualificação Econômico-financeira:
9.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação.
9.5
Quanto à qualificação técnica:
9.5.1 Apresentar Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
com o objeto desta licitação, através de 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de Direito
Público e/ou Privado, acompanhado de extrato de contrato ou documentos que o fundamentem.
9.6
As licitantes que se enquadram como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006, deverão
comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu
domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais
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documentos, na forma do subitem 9.7.
9.6.1 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do art.
3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve
selecionar a opção “SIM” na tela de cadastramento da proposta no sistema eletrônico, para usufruir dos
benefícios previstos na referida LC 123/2006.
9.6.2 Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de
ME/EPP, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação
posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.
9.6.3 A ME/EPP que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.
9.6.4 Na situação supra, será assegurado à ME/EPP declarada vencedora, o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da licitada, para comprovar a sua
regularidade fiscal.
9.7
Os documentos constantes do item 9. poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada
por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os
documentos possíveis de terem sua autenticidade verificada, poderão ainda ser extraídos de sistemas
informatizados (internet) ficando sujeitos à comprovação de sua veracidade pela Administração.
9.8
Os Documentos exigidos para Habilitação, bem como a Proposta Vencedora ajustada ao lance,
serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 03 (três) dias úteis após
a Sessão, prorrogáveis por igual período a critério da Administração em envelope fechado e rubricado,
para o endereço: Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo, 363, Centro, Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000,
contendo as seguintes indicações no seu anverso:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA – RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2015SRP.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
10
DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
10.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.
10.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
10.1.2 Deferida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
11
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico,
explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.
11.1.1 A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o
licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
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11.2 A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá
do prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do
sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para
apresentar as contra-razões em igual número de dias.
11.2.1 Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de
pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da
retomada da sessão publica do pregão.
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
11.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os
encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
11.7 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os
aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
12
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não
houver recurso.
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente, ocorrendo esta no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da
data de apresentação da proposta de preço.
13
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Por tratar-se de licitação para aquisição através de Sistema de Registro de Preço as despesas
decorrentes das contratações feitas dos fornecedores detentores de preços registrados com o município de
Lagoa Nova correrão a conta do orçamento 2015/2016 da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de
Lagoa Nova. A indicação do recurso detalhado para fazer frente à obrigação assumida quando da efetiva
contratação serão disponibilizadas na Autorização de Fornecimento emitida pelo órgão solicitante.
14.
DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas.
14.1.1 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
autoridade competente.
14.2 Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os
menores preços ofertados e aceitos durante a sessão já serão considerados registrados e poderão ser
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utilizados pela Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a legislação em
vigor, desde que adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de
reunião gerada pelo sistema eletrônico.
14.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
14.4.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

14.5

Demais disposições conforme Decreto Municipal nº 425/2014.

15.
DA CONTRATAÇÃO COM O FORNECEDOR
15.1 A contratação com o fornecedor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto nº 425 /2014.
15.2 O órgão gerenciador convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
15.2.1 Os documentos necessários à formalização do contrato citados no item 15.1 poderão ser
enviados via e-mail, devendo os mesmos ser repostados dando ciência do recebimento e
cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e na
Ata de Registro de Preços.
15.2.2 A existência da formalização dos documentos citados no item supra, não obriga a Administração
a executá-las em sua totalidade, podendo ser solicitados parte ou nenhum dos produtos registrados, sendo
assegurada ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.
15.2.3 Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
15.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou
instrumento equivalente, conforme o § 1º do art. 65 da Lei n.º. 8.666/93.
15.4

É vedada a subcontratação total e parcial do objeto do contrato.

15.5

Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

15.6 Será dispensada a prestação de garantia financeira pela Contratada, para a execução do objeto da
presente licitação, conforme o disposto no Artigo 56, da Lei nº 8.666/93.
16.
OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE E DA CONTRATADA
16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são estabelecidas no Termo de Referência (Anexo
I) deste instrumento convocatório.
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17.
DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da
idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a
liquidação da despesa, compreendendo:
a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
b) Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e
qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem 9.3.1.
17.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN se compromete a efetuar o pagamento
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação dos documentos do item 17.1, acompanhado
da Nota Fiscal de FORNECIMENTO e devidamente atestada pelo setor competente.
17.2.1. Deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal emitado em razão do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN, CNPJ nº 11.415.626/0001-85, bem como o
número referente a cada Autorização de Fornecimento.
17.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a
Secretaria Municipal solicitante.
17.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.4 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização
pelos danos decorrentes.
17.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular conforme item 17.1.
17.6

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.
DAS PENALIDADES
18.1 O Município de Lagoa Nova poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso),
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na
legislação pertinente:
I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das
obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos
não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela
Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMLN no prazo máximo de 15 (quinze) dias
a contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
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contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura
causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução
do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMLN
III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais
cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal.
18.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
18.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de
empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
18.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame
das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até
que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado
para assinar o contrato.
18.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
18.5
O Município de Lagoa Nova aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na
Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
18.6
O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo
nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão
encaminhados à área competente para cobrança judicial.
19.
DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO
19.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão
à disciplina do Decreto 425/2014.
20.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 O Município de Lagoa Nova reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente
licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, não cabendo as licitantes o direito de indenizações, salvo as disposições
legalmente previstas.
20.2 Simples omissões ou irregularidades sanáveis e irrelevantes, assim entendidas aquelas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos bem como de sua validade jurídica, e que não causem
prejuízo à Administração e aos Licitantes, poderão ser relevadas.
20.3 Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa será referencial, podendo ser substituída por
equivalente.
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20.4 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a
Legislação pertinente.
20.5 O Município de Lagoa Nova reserva-se o direito de filmar, gravar e fotografar as Sessões
relativas a este Pregão e utilizar este meio como prova.
20.6 É facultada ao Pregoeiro e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.7 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e
seus Anexos deverão ser encaminhados por escrito e serão atendidos pelo Pregoeiro no horário de 08h às
12h, na Sede desta Prefeitura, situada a Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 363, Centro, LAGOA
NOVA/RN.
20.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.11 Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais
nº 331/09 e nº 425/14, bem como, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, o Sistema de
Registro de Preços, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
20.12 É competente o foro do da Comarca de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
Lagoa Nova/RN, 03 de julho de 2015.

SILVÉRIO TÉCIO DE CARVALHO ALVES
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
1.1

OBJETO:
A presente licitação tem por objetivo a AQUISIÇÃO

GRADUAL DE MATERIAL
ODONTOLÓGICO, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda
população usuária do Sistema Único de Saúde.
2.
ESPECIFICAÇÃO DO OBEJTO:
2.1
Os produtos serão fornecidos em dias úteis, de forma parcelada, nas quantidades requisitadas
pelos órgãos da Administração Municipal.
2.2
Deve ser informada, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA e especificações detalhadas dos
produtos cotados.
2.3
Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela abaixo e observadas
os esclarecimentos constantes no edital.
ITEM
1
2

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

VALOR

VALOR

UNITÁRIO R$

TOTAL R$

ÁCIDO FOSFÓRICO GEL

600,000

UNIDADE

10,32

6.192,00

ALCOOL A 70% CX C/12

125,000

CAIXA

58,91

7.363,75
-

Especificação : Alcool 70, étilico líquido frascos 1L

3

ALVEOLÓTOMO RETO

20,000

UNIDADE

61,21

1.224,20

Especificação : Instrumento cirurgico articulado cortante, produzido em aço
inoxidavél. Utilizados para correções em rebordos de tecidos ósseos.

4
5

AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR DIGITAL SCHUSTER
ANESTÉSICO ARTICAINA

6,000
40,000

UNIDADE
CAIXA

873,64

5.241,84

81,56

3.262,40

Especificação : Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em
blisters lacrados com 10 tubetes em cada.

6

ANESTESICO SEM VASOCONSTRICTOR

40,000

CAIXA

55,41

2.216,40
-

Especificação : sol. inj. 1% e 2%. emb. c/ 5 fr. c/ 20 ml.

7
8

BANDEJA INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO
Nº1012

5,000

UNIDADE

24,87

124,35

30,000

UNIDADE

5,08

152,40
-

Especificação : uso odontológico, diamantada, alta rotação nº1012.

9

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, ALTA
ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº1014

50,000

UNIDADE

5,08

254,00

Especificação : Embalagem individual, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

10

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, ALTA
ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº1016

30,000

UNIDADE

5,08

152,40

Especificação : Embalagem individual, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

11

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, ALTA
ROTAÇÃO, CILÍNDRICA Nº1095

16,000

UNIDADE

5,08

81,28

Especificação : Embalagem individual, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde

-

12

BROCA USO ODONTOLÓGICO, CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO
Nº245

20,000

UNIDADE

6,77

135,40

13

BROCA USO ODONTOLÓGICO, CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO
Nº556

20,000

UNIDADE

6,77

135,40

14

BROCA USO ODONTOLÓGICO ESFÉRICA, BAIXA ROTAÇÃO
Nº04

30,000

UNIDADE

7,58

227,40
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Especificação : Embalagem individual, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

15
16

BROCA USO ODONTOLÓGICO, FG 152EZ
CABO PARA BISTURI

8,000

UNIDADE

27,63

221,04

15,000

UNIDADE

8,70

130,50

Especificação : Eletrônico marca Medicir, de ligação, para placa neutra.
Embalagem individual, contendo dados de identificação do produto,
procedência, marca do fabricante e data de fabricação.

17
18

CANETA DE USO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO
CANUDO P/ PONTA DA SERINGA TRÍPLICE

4,000

UNIDADE

557,66

2.230,64

4000,000

UNIDADE

0,76

3.040,00
-

Especificação : Para uso odontológico

19
20

AMALGAMA 1 PORÇÃO GS-80 C/50 CAPS
CUNHA USO ODONTOLÓGICO PEQUENA DE MADEIRA

500,000

CAIXA

130,77

65.385,00

2000,000

CAIXA

13,30

26.600,00

Especificação : CUNHA, uso odontológico, pequena, de madeira, para
restaurações. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

21
22
23
24
25

-

CURATIVO IRM PÓ E LIQUIDO

20,000

CAIXA

46,16

923,20

DESCOLADOR DE MOLT USO ODONTOLÓGICO

20,000

UNIDADE

40,09

801,80

DETERGENTE DEGERMENTE P/ HIGIENE DAS MÃOS 1L

60,000

LITRO

21,66

1.299,60

DETERGENTE ENZIMATICO DT3 DE 1000ML

80,000

LITRO

85,21

6.816,80

ENXAGUANTE BUCAL 1L

10,000

LITRO

30,30

303,00

Especificação : auxilia na eliminação das bactérias que causam gengivite e a
placa, além de prevenir contra a sensibilidade. Possuir formulação inovadora,
enriquecida com cloreto de cetilpiridínio monohidratado, um agente de forte
ação antisséptica, clinicamente comprovado que ajuda a combater a
formação da placa bacteriana.

26
27
28

ESCOVA DE ROBSON PARA CA RETA BRANCA
ESPÁTULA DE TITANÊO PARA INSERÇÃO DE RESINA
ESPELHO USO ODONTOLÓGICO BUCAL N.03

100,000

UNIDADE

2,38

238,00

10,000

UNIDADE

37,80

378,00

150,000

UNIDADE

5,48

822,00
-

Especificação : com cabo rosqueável, plano.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

EXPLORADOR USO ODONTOLÓGICO

40,000

UNIDADE

8,33

333,20

EXTRATOR INFANTIL L

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

EXTRATOR INFANTIL R

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

EXTRATOR INFANTIL RETO

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

EXTRATOR L USO ODONTOLÓGICO

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

EXTRATOR R USO ODONTOLÓGICO

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

EXTRATOR RETO USO ODONTOLÓGICO

40,000

UNIDADE

14,56

582,40

FÓRCEPS Nº 150

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS Nº 151

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS 18L

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS 18R

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS Nº 01

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS Nº 05

10,000

UNIDADE

53,48

534,80

FÓRCEPS Nº 16

20,000

UNIDADE

53,48

1.069,60

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR
13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de
no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação
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43

FORMOCRESOL, USO ODONTOLÓGICO, PARA
ODONTOPEDIATRIA

50,000

FRASCO

11,85

592,50

Especificação : FORMOCRESOL, uso odontológico, para odontopediatria.
Embalagem: frasco com 10ml com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

44

FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO

9,000

UNIDADE

917,69

8.259,21

Especificação : FOTOPOLIMERIZADOR, uso odontológico, com chave
seletora de 03 posições, seletora de ciclo de polomerização, para operar em
ciclos de polimerização de 10 a 20 segundos. Com alarme sonoro ao fim de
cada ciclo de polimerização, tensão 110 / 220 volts/60Hz, fuzível 03 ampéres,
lâmpada tugustênio/halógena 21 volts/1500watts, comprimento do cabo de
fibra de 1,5 metros.

45

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, P.A., EM PÓ

20,000

FRASCO

8,02

160,40

Especificação : Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

-

46

IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR LIQUIDO USO
ODONTOLÓGICO

24,000

UNIDADE

23,41

561,84

47

IONÔMETRO DE VIDRO FORRADOR PÓ USO
ODONTOLÓGICO

24,000

UNIDADE

61,69

1.480,56

48

IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR LIQUIDO USO
ODONTOLÓGICO

24,000

UNIDADE

20,63

495,12

49

IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ USO
ODONTOLÓGICO

24,000

UNIDADE

56,08

1.345,92

KIT DE FÓRCEPS INFANTIL

15,000

KIT

259,35

3.890,25

LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12

30,000

UNIDADE

9,57

287,10

50
51

Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. LAMINA
de bisturi numero 12, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas,
com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. Embalagem
individual, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

52

LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15

15,000

UNIDADE

8,01

120,15

Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com
corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem:
caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala.
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

53

LIMA USO ODONTOLÓGICO, PARA OSSO, N.144

16,000

CAIXA

35,47

567,52

Especificação : Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.

54
55
56
57
58

-

LUVA CIRURGICA Nº 7,0

6000,000

PAR

1,56

9.360,00

LUVA CIRURGICA Nº7,5

6000,000

PAR

1,50

9.000,00

CAIXA

24,22

12.110,00

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM XP C/100 UND

500,000

ÓCULOS DE BIOSSEGURANÇA

10,000

UNIDADE

19,54

195,40

PAPEL CARBONO DENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO

20,000

BLOCO

13,08

261,60

Especificação : Dimensões 25 x 110 mm, na cor preta, para definir a mordida
e a articulação. Apresentação: bloco com 12 folhas.

59
60

-

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO

10,000

FRASCO

19,75

197,50

PINÇA USO ODONTOLÓGICO

40,000

UNIDADE

15,76

630,40

Especificação : Com ponta serrilhada curva, em inox, para algodão,
comprimento de 17cm.

61

PINCEL USO ODONTOLÓGICO TIPO BUSH

15,000

UNIDADE

14,54

218,10
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Especificação : Aplicador de adesivo, descartável. Embalagem: caixa com 50
unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

62
63

-

PLACA DE VIDRO 6MM USO ODONTOLÓGICO

20,000

UNIDADE

11,85

237,00

PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 14CM

16,000

UNIDADE

32,96

527,36

Especificação : Em aço inoxidável, para sutura e exame. Embalagem
individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

64
65
66
67
68
69

-

PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO

16,000

UNIDADE

23,37

373,92

PORTA MATRIZ USO ODONTOLÓGICO

30,000

UNIDADE

29,02

870,60

RESINA FLUIDA A2 USO ODONTOLÓGICO

50,000

UNIDADE

54,72

2.736,00

RESINA FLUIDA A3 USO ODONTOLÓGICO

50,000

UNIDADE

45,17

2.258,50

RESINA FLUIDA A3,5 USO ODONTOLÓGICO

50,000

UNIDADE

64,24

3.212,00

300,000

PACOTE

7,43

2.229,00

ALGODÃO USO ODONTOLÓGICO
Especificação : Rolo dental, aglutinado trancado Embalagem: pacote com 100
roletes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

70

SERINGA TIPO CARPULE

20,000

UNIDADE

47,25

945,00

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR
13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de
no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

71

SINDESMÓTOMO

30,000

UNIDADE

13,05

391,50

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR
13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de
no mínimo 10 (dez)anos contra defeito de fabricação.

72
73

-

SUGADOR DESCARTAVEL C/40UND

200,000

TIRA DE LIXA USO ODONTOLÓGICO

20,000

PACOTE
CAIXA

6,52

1.304,00

10,26

205,20

Especificação : De aço, 4 mm, para acabamento de amálgama. Embalagem:
caixa com 12 unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

74

TIRA POLIESTER C/50 UND

20,000

UNIDADE

7,26

145,20
-

Especificação : CAIXA COM 50 UNIDADES

75
76
77
78
79

TIRA METÁLICA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO USO
ODONTOLÓGICO

10,000

FRASCO

11,32

113,20

POSICIONADOR PARA RX USO ODONTOLÓGICO

10,000

UNIDADE

54,29

542,90

720,000

FRASCO

9,93

7.149,60

5,000

UNIDADE

17,63

88,15

60,000

UNIDADE

144,27

8.656,20

FLUOR GEL TOPICO NEUTRO 200ML
FOTOREVELADOR USO ODONTOLÓGICO
ADESIVO USO ODONTOLÓGICO DENTINA ESMALTE
FOTOPOLIMERIZÁVEL
Especificação : Adesivo fotopolimerizável;embalgem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde, frasco único-primer e adesivo com
6ml. Tampa flip-top.Solvente á base de alcool de água. B76

80

ÁGUA DESTILADA 5 LITROS

200,000

GARRAFÃO

4,80

960,00
-

Especificação : Garrafão 5 litros

81

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA
VASO-CONSTRITOR

200,000

CAIXA

99,81

19.962,00

Especificação : Epinefrina 1:200.000 Caixa com 50 tubetes de 1,8ml,
acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes de cristal cada.

82

ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA

50,000

POTE

14,62

731,00

Especificação : Pote com 12g nos sabores pi¤a colada
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83

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, ESFÉRICA
Nº1015

30,000

UNIDADE

5,08

152,40

Especificação : Embalagem individual com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

84

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, CILÍNDRICA,
TOPO ARREDONDADO Nº1032

50,000

UNIDADE

5,08

254,00

Especificação : Embalagem individual com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

85

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, CONE
INVERTIDO Nº1032

20,000

UNIDADE

5,08

101,60

Especificação : Embalagem individual com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

86

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, CONE
INVERTIDO Nº10333

50,000

UNIDADE

5,08

254,00

Especificação : Embalagem individual com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

87
88

-

BROCA 3118 F PONTA DIAMANTADA

20,000

UNIDADE

5,08

101,60

BROCA USO ODONTOLÓGICO PARA TURBINA Nº3195FF

10,000

UNIDADE

5,08

50,80
-

Especificação : para turbina, alta rotação, diamantada nº3195 FF.

89

BROCA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA, PARA
ACABAMENTO Nº3195-F

10,000

UNIDADE

5,08

50,80

Especificação : Embalagem individual com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

90
91

-

BROCA DE USO ODONTOLÓGICO PONTA DIAMANTADA 3213
A

10,000

UNIDADE

4,36

43,60

BROCA USO ODONTOLÓGICO, CARBIDE, ALTA ROTACAO Nº3

20,000

UNIDADE

7,52

150,40

Especificação : Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.

92

BROCA USO ODONTOLÓGICO ESFÉRICA, CARBIDE, BAIXA
ROTAÇÃO Nº05

20,000

UNIDADE

8,33

166,60

Especificação : Embalagem individual, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

93

CAIXA COLETORA, PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES
13L

100,000

UNIDADE

23,96

2.396,00

Especificação : Capacidade para 13 litros.revestimento impermeabilizante,
contendo fundo rigido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e
bandeja coletora de residuos liquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e
conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biologico Material contaminado), capacidade para 13 litros. De acordo com as Normas
da ABNT.

94

CONDICIONADOR ÁCIDO 37%

100,000

EMBALAGE

10,63

1.063,00
-

Especificação : Embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada

95

ESCOVA DENTAL ADULTO

2000,000

UNIDADE

0,88

1.760,00
-

Especificação : Com 37 tufos com protetor, média adulto

96

ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM 37 TUFOS

10000,000

UNIDADE

0,87

8.700,00
-

Especificação : Com protetor, média infantil

97

FIO DENTAL, ROLO COM NO MÍNIMO 100M

100,000

UNIDADE

3,47

347,00

Especificação : Fio dental, rolo com no minimo 100 m. Embalagem com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

98

KIT DE SAÚDE BUCAL

10000,000

UNIDADE

7,55

75.500,00

Especificação : Contendo, escova dental infantil média, creme dental de 50
gramas, fio dental de 25m, sacolinha plástica e cartilha educativa

99

PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR SABOR MORANGO
FRASCO 90G

2,000

UNIDADE

10,70

21,40
-

Especificação : Com fluor sabor morango, frasco com 90g

100

PORTA AMALGAMA 10 A PF EM AÇO INOX

10,000

UNIDADE

36,40

364,00
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101
102

PORTA ALGODÃO 8X10, MOLA METÁLICA, INOX
TIRA USO ODONTOLÓGICO DE AÇO 6MM

5,000
200,000

UNIDADE

52,46

262,30

CAIXA

10,87

2.174,00

Especificação : Para acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

103

TIRA USO ODONTOLÓGICO DE LIXA EM POLIÉSTER

200,000

CAIXA

8,76

1.752,00

Especificação : Para acabamento em resina. Embalagem: caixa com 50
unidades de 4mmx170 com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

104

TOUCA DESC.C/ELAST BRANCA C/100 UND

100,000

PACOTE

8,91

891,00

Especificação : Touca cirurgica descartavel, com elastico, confeccionada em
TNT 100% polipropileno

105

VERNIZ CAVITÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 15ML

100,000

FRASCO

19,19

1.919,00

Total :

345.906,20

2.4
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a obtenção do bem por outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro direto de
preferência em igualdade de condições.
2.5
É facultado a Prefeitura de Lagoa Nova exigir a apresentação de amostras à licitante vencedora, a
ser entregue para efeito da análise prévia, com intuito de aprovação.
2.6
No ato da entrega não poderá ter transcorrido 20% (vinte por cento), do prazo de validade
dos produtos.
2.7
Os produtos deverão atender aos padrões de qualidade, armazenamento, transporte e
demais exigências da Legislação em vigor para o objeto em questão.
2.8
Verificada falta de qualidade nos produtos ofertados fica a licitante vencedora adjudicatária,
independentemente de ser ou não o fabricante, responsável por efetuar a sua substituição sem qualquer
ônus adicional.
2.9
Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa será referencial, podendo ser substituída por
equivalente.
3.
JUSTIFICATIVA:
3.1
A aquisição dos produtos acima mencionados é imprescindível para o bom funcionamento dos
programas oriundos do Ministério da Saúde – Governo Federal, como também na prática da odontologia
preventiva, bem como nos atendimentos de cotidianos da Estratégia da Saúde da Família.
3.2
A opção pelo registro de preços no processo licitatório visa planejar a intenção de se adquirir o
produto, de forma parcelada, quando houver necessidade, por se tratar de material de consumo que não se
pode precisar, com exatidão, o quantitativo a ser consumido.
3.3
Quanto à modalidade de licitação adotada para a escolha dos fornecedores, certamente é a mais
moderna e a que oferece maiores possibilidades ao Poder Público de comprar melhor, economizando o
erário.
4.
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO:
4.1
A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá a validade de 12 (doze) meses, conforme prevê o
Decreto Municipal 425/2014.
5.
5.1

ADJUDICAÇÃO:
A adjudicação será feita por Item.
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6.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos oriundos do
Orçamento Geral do Município de LAGOA NOVA, Lei nº 504/2014 de 16 de dezembro de 2014, em
conformidade com o disposto no Decreto nº 425/2014.
7.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1
Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem
de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à
multa estabelecida neste Edital;
7.2
Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos
funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
7.3
A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.4
O Município de LAGOA NOVA/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
7.5
Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão
municipal;
7.6
Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art.
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
7.7
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.
8.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1
Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
8.2
Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
8.3
Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do contrato;
8.4
Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor
competente;
8.5
Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
8.6
Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
8.7
Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de
habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o
caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
8.8
Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no
fornecimento.
8.9
Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.
9.
LOCAL DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
9.1
Os produtos deverão ser entregues nos locais definidos a cada Ordem de Compra, ou documento
equivalente, emitidos pela Secretaria solicitante.
10.

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
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10.1 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas,
cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas
com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais
deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
10.2 Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 08 (dias) dias após o recebimento da Ordem
de Compra.
10.3 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará
inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas
oferecidas pela CONTRATADA.
10.4 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser
atendidas em até 02 (dois) dias pela contratada, sem ônus para a Administração.
10.5 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos
materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
10.5.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer
irregularidade quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmo deverão ser substituídos
por outros com as mesmas características, no prazo de até 02 (dois) dias, a contar da data da
realização da vistoria.
10.5.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e
qualidades dos itens descritos acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até 02
(dois) dias úteis contados a partir da data de entrega dos bens.
10.6 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada
executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
10.7 A Secretaria responsável poderá exigir, uma vez comprovada à necessidade, o imediato
afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a
confiança, e embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram delegadas.
10.8 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este
em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da
execução do contrato;
10.9 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93,
observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.
11.
UNIDADES FISCALIZADORAS:
Secretaria Municipal de Saúde
Lagoa Nova/RN, 03 de julho de 2015.

Secretaria Municipal de Saúde

Pregoeiro
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES
A empresa __________________________, CNPJ nº ______________________,
sediada _________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA:
I) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz (Artigo 7º, inciso XXXIII, CRFB);
II) A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, nas licitações promovidas
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA e que não foi declarada inidônea para licitar,
inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
III) TER CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e concorda com as condições
estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
IV) DE QUE TEVE CONHECIMENTO PRÉVIO de todas as informações e das condições de
fornecimento dos produtos, através das especificações técnicas e dos demais dados pertinentes fornecidos
pela PMLN.
V) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.1,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP foi elaborada de
maneira independente pela (Identificação completa da licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº
XXX/2015SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da do Pregão Eletrônico nº XXX/2015SRP
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Local e data,
______________________________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante legal
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015SRP
PROCESSO Nº 060006/2015
Aos _____de_________de________, o Município de Lagoa Nova, CNPJ nº 08.182.313/0001-10, através
do Fundo Municipal de Saúde, com sede à Av. Sílvio Bezerra de Melo, 363, Centro, CEP: 59.390-000,
inscrita no CNPJ nº. 11.415.626/0001-85, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO
MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO, residente e domiciliado no Município de Lagoa Nova/RN, nos termos
da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 425/2014, conforme a classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2015SRP, homologado em XX de XXXXX
de XXXXX, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1
Através da presente ata ficam registrados os preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DE
MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme descrição abaixo relacionada:
1.2

A presente Ata apresenta o valor total de XX.XXXX,XX (XXXXXXX).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura.
2.2
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3
Independente da assinatura manual do fornecedor na Ata de Registro de Preços, os menores
preços ofertados e aceitos durante a sessão já serão considerados registrados e poderão ser utilizados pela
Administração Pública, observadas a conveniência e oportunidade e a legislação em vigor, desde que
adjudicados e homologados, tendo em vista que consta assinatura digital da ata de reunião gerada pelo
sistema eletrônico, ficando sujeito inclusive, às penalidade legalmente cabíveis pelo descumprimento de
suas cláusulas.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde
que devidamente comprovada a vantagem.
3.2
Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
3.3
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
3.4
As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as
especificações contida na ordem de compra, já expressas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
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4.2
A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 18 do Edital
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1
O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da
idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a
liquidação da despesa, compreendendo:
a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
b) Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e
qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem 9.3.1. do instrumento
convocatório.
5.2
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN se compromete a efetuar o pagamento
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação dos documentos do item 5.1, acompanhado da
Nota Fiscal de FORNECIMENTO e devidamente atestada pelo setor competente, em razão do Fundo
Municipal de Saúde de Lagoa Nova/RN - CNPJ 11.415.626/0001-85.
5.3
A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a
Secretaria Municipal solicitante.
5.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4
É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nesta Ata, em
especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização
pelos danos decorrentes.
5.5
Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular conforme item 5.1.
5.6
Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1
A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o
caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas,
previstas na legislação pertinente:
I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das
obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos
não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela
Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMA no prazo máximo de 15 (quinze) dias
a contar da notificação.
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura
causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução
do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMA
III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais
cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal.
7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.2
A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de
empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
7.3
Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame
das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até
que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado
para assinar o contrato.
7.4
As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5
A Prefeitura de Lagoa Nova aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na
Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6
O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo
nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão
encaminhados à área competente para cobrança judicial.
CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1
Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2
O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4
Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5
Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
8.6
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
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8.7
Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
9.1
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao
representante designado pela contratante.
9.2
Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 05
(cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
9.4
No ato da entrega não poderá ter transcorrido 20% (vinte por cento), do prazo de validade dos
produtos.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.
II - Por iniciativa do Município de Lagoa Nova, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE
COMPRA
11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.
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CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de
Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa
estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos
funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4 O Município de LAGOA NOVA/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão
municipal;
12.6 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art.
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.
CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor
competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de
habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o
caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no
fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.
14.
CLÁUSULA XIV - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
14.1 O fornecimento dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) da CONTRATANTE, devidamente com atribuições específicas,
cabendo a ela(s), no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas
com sua execução, comunicando à Contratada as providências necessárias a sua regularização, as quais
deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
14.2 Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 08 (oito) dias após o recebimento da Ordem de
Compra.
14.3 A Secretaria Municipal responsável pelo recebimento e fiscalização dos produtos, efetuará
inspeção, para comprovar se o objeto atende as especificações mínimas exigidas ou superiores aquelas
oferecidas pela CONTRATADA.
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14.4 Quaisquer exigências da(s) Secretarias inerentes ao objeto e termos do Edital deverão ser
atendidas em até 02 (dois) dias pela contratada, sem ônus para a Administração.
14.5 Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita aferição dos
materiais especificados no Edital e Anexos, sendo recusados todos aqueles que estiverem em desacordo.
14.5.1 Uma vez que fique constatados sinais externos de avarias nos produtos ou, qualquer
irregularidade quando as especificações contidas nesse Termo, os mesmo deverão ser substituídos
por outros com as mesmas características, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, a contar da data
da realização da vistoria.
14.5.2 É de responsabilidade da Secretaria solicitante, após a verificação das quantidades e
qualidades dos itens descritos acima, atestar o recebimento e consequente a aceitação em até 02
(dois) dias úteis contados a partir da data de entrega dos bens.
14.6 O Município não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada
executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual.
14.7 As providências que ultrapassarem a competência da Secretaria deverão ser comunicadas por este
em tempo hábil à Autoridade Competente, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da
execução do contrato;
14.8 Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93,
observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei.
CLÁUSULA XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços para Registro de Preços
nº XX/2015SRP e a proposta das empresas classificadas em primeiro lugar mencionadas na Cláusula I,
no certame supra numerado.
15.2
Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes
das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
15.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
15.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de CURRAIS NOVOS/RN, com
exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
Lagoa Nova/RN, _____de _______________ de 2015.

MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA
CNPJ nº 08.182.313/0001-10
CONTRATANTE

«ASSINAT_LICITANTES_VENC»

TESTEMUNHAS:
1ª: __________________________________

2ª: __________________________________

CPF.: _______________________________

CPF.: _______________________________
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa __________________________, CNPJ nº ______________________,
sediada _________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA:

a) TER CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e concorda com as condições
estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
b) DE QUE TEVE CONHECIMENTO PRÉVIO de todas as informações e das condições de
fornecimento dos produtos, através das especificações técnicas e dos demais dados pertinentes fornecidos
pela PMLN.

Local e data.

__________________________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
DECISÃO Nº 190/2010 – TCE/RN

A pessoa jurídica .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio
de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade
nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO
Nº _______/_______-SRP, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha
parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim
ou consanguíneo, ou por adoção, como também, Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou
representante, em atenção a Decisão nº 190/2010 – TCE/RN.

___________, ____ de _____________ de 2015.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

__________________________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Contador ou
profissional competente com o número do CRC
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ______/2015
Tipo: Menor preço por item
À
Prefeitura Municipal de _______________/RN
A/C: Sr. Pregoeiro.
Declaramos para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que o(s) bem(s) cotado(s) na presente
proposta e respectivo(s) valore(s) unitário(s) e total (is) proposto(s), contemplam e atendem as
especificações mínimas exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ______/2014.
DESCRIÇÃO DOS ITENS:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

Valor do TOTAL (R$) – por extenso

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem
como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, como fretes, impostos,
obrigações, entre outros, necessários para o cumprimento do objeto da licitação e temos disponibilidade
para entrega nas quantidades solicitadas no local definido pela Administração Municipal.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da
apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
contrato após convocação no prazo estabelecido no edital, indicando para tanto como nosso representante
legal junto a nossa empresa o Sr. _____________________, RG: __________
CPF:
__________________,
(FUNÇÃO
NA
EMPRESA)
residente
e
domiciliado
na
_____________________________.

O nome comercial da proponente, número do CNPJ ou CPF, endereço, telefone e fax.

Dados bancários da empresa, nome do banco, agência e conta-corrente.

Para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições
colocadas no edital e também em seus anexos.
Atenciosamente,
Data: _______________

Assinatura: _______________
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
(Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços)
ORDEM DE COMPRA

O Município de ____________, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob nº ____________, por seu representante legal abaixo firmado, pelo presente instrumento contrata
com o fornecedor adiante qualificado, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas
condições do edital (e seus anexos) do Pregão Eletrônico nº 009/2015SRP para REGISTRO DE
PREÇOS realizado conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 aplicáveis,
indicado abaixo, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento
consignadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:
Preço válido até: ___/___/___; Data-base: ___/___/___
1. OBJETO: (O quantitativo máximo indicado no edital não poderá ser excedido nesta OC ou no
somatório das que forem emitidas para o mesmo item)
2. PRAZO DA ENTREGA: (O prazo de entrega é contado da data da emissão desta OC, incidindo
MULTA sobre o valor do fornecimento, por atraso na entrega, conforme, cláusula 7 da Ata de
Registro de Preços)
3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (Os pagamentos serão efetuados mediante
apresentação ao Município dos documentos de cobrança, conforme o edital).
1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Lei Municipal nº 504/2014, de 16 de dezembro de 2014:
Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de licitação e seus
anexos, acima indicado, bem como a Ata de Registro de Preços correspondente, que explicitam as
demais condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II do Art. 15 da Lei nº
8.666/93, com as quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da Lei. E
por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma,
elegendo o Foro do Município de CURRAIS NOVOS, com renúncia de qualquer outro, para dirimir
as eventuais questões dele decorrentes.
EMITIDA EM ___/ ___/ ____

_________________________
Prefeito Municipal

_______________________
Fornecedor/Contratado
CNPJ nº _______________
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