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qualificado, inscrito no CNP,J 08.866.50L/OOOL-67, doravante
e que neste ato é tambén o Órgão Gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Àta de
Registro de Preços dele decorrente, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam interessar
gue fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereço acima, às 08:00 horas do dia \4 de Maio de 2021, por meio do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão no 0OOO2/2021, na
forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e o fornecimento realizado
na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Decreto Eederal no
7.892t de 23 de 'Janeiro de 2013; Decreto Federal no L0.024, de 20 de Setembro de 2019; e
Iegislação Pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normasi conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, visando o Registro de Preços para: CONTRÀTÀÇÃO DE
O Órgão Realizador do Certame acima

denoinado rirylcanento

ORC

EMPRESA PÀRÀ AOUISIÇÃO DE EOU]PA!{ENTOS ODONTOLÓCTCO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÁo E ÀDEoUÀÇÃo Dos ÀMBIENTES
DE ÀSSISTÊNCIA ODONTOLÓGICÀ NÀ ATENÇÃo PRII.{ÁRIA À saÚoE DESTE MUNIC]PIo.

Data dc abcrturg dr r.aalo pÉblica: LU05|2O2L. Eorário: 08:00 - horário dc Braellia.
Data para início da fase de lancesz t4/05/2021. Horári-o: 08:30 - horário de Brasília.
Local : https : / /www ,portaldecompraspublj-cas . com. br
1.0.DO

OBaTETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação:

ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURÀÇÃO

PR]MÁR]À

À

E

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ ÀOUISIÇÃo DE EQUÍPAI4ENTOS
ADEOUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÀSSISTÊNCIA oDoNToLÓGIcÀ NA ÀTENÇÃo

SAÚOS DESTE MUNICIPIO.

- quantitativo e condições -, encontram-se
- Anexo I destê j.nstrumento, onde
consta, inclusive, a estimativa consoLidada de quantidades a serem eventualmente contratadas
pelo ORC.
1.3.O certame visa selecionar a proposta mais vantajosa objetivando formar Sistema de Registro
de Preços para contrataÇões futuras, conforme a norma vigente.
1.4.O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Àta de Registro de Preços, nos
termos do Ànexo III e nas condições previstas neste instrumento.
1.5.Os preços registrados terão a validade de 12(doze) meses, a partir da data de publicação do
extrato da respectiva Àta de Registro de Preços na imprensa ofícial, e a execução do objeto ora
Iicitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido periodo.
L.6.À licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participaÇão em quantos itens forem de seu interesse.
1.?.O critério de julgamento adotado será o menor preÇo unitário do item, observadas as
exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.8.À contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica 1.2.Às especificações do objeto ora lÍcitado

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência

E ÀDEQUAÇÃO
DOS ÀMBIENTES DE ÀSSISTÊNCIÀ ODONTOLÓGICÀ NA ATENçÃO PRII'{ÁR]A À SAÚDE DESTE MUNTCIPIO
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO

pela necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoção de atividades
pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.9.Na referida contrataÇão será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei L23/06. Todavia, serão
afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamênte, as situações previstas nos incisos II ê III, do Art. 49, todos do.."§
Iegal.

2.0.DÀ I!íPUCNÀçÃO tO EDrrÀL E DO PEDIDO DE ESCLÀRECIIíEIIIO
2.1.Informaçôes ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 1,2:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadâo ou licitante - poderá impugnar os termos do Edital deste certame,
se manifestada Por escrito e dirigida ao Pregoeirer até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.3.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.3.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acíma indicados, exclusivamente no
seguinte endereço: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
2.5.Àcolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
2.6.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
púb1Íca, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2 . 6. 1 . No endereço : https : //www.portaldecompraspublicas. com.br,. e
2.6.2.Pelo e-mail: IicitacaomogeiroGuol.com,br.
2.7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pêIa elaboração dêste Edital e dos seus anexos.
2.8.Às respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
2.9.Às impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de IicitaÇão.
3.0.DOS EIúuEtrTOg PâRÀ LICI!ÀçÍrO

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes eLementos que integram este
todos os fins e efeitos:
3.1 .L.ANEXO I - MrNUTÀ DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1 .2.ÀNEXO II - MINUTÀ DO CONTRÀTO,

3.1 .3.ANEXO rrl - TERMO DE REFERÊNCrA - ESPECTFTCAÇÔES;
3.1 .4.ANEXO IV - MODELO DE DECLÀRÀçÃO - nâo possuir no quadro
3.2 .À obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

Edital

para

societário servidor do ORC.

3.2 .1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
3.2 .2 . Pelos
sites
www.mogeiro.pb.gov.brllicitacoes; www.tce.pb.gov.br; httpsz//www.gorLaldecompraspublicas.com.b

r.

..O.DO

SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Federal n" 1.892, de 23 de ilane.iro de 2013; Decreto
Eederal n" 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referj.das normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente
de transcrição.
s.O.DO pRrzo E DOS nECURSOS ORÇAIíENrÁRrOE
5.1.O prazo náximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e guê admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a parti-r da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: em até 30 (trinta) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondente
Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido têrmo não estabelecer o loca1 para a
entrêga, observada a demanda e oportunidade, essa será felta na sede do ORC ou em uma das
unidades adninistrativas, por ele indicada, gue compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeÍro de 2021, considerado da data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto destê certame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEf MUNICIPÀL 340/2020 PORTÀRIÀ GM/MS No 3.391/2020
02.o4o sEc MUNTCTPAL 02040.10.t22.0004.2920 MÀNUTENçÃO DÀS ATTVTDÀDES DÀ SECRETARTA DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA ,rURrDrCA 02040.10.301.1012.1028 ÀQUIS. DE
EQUIPAMENTO PARÀ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 2L7 EOUIPÀMENTO E MÀTERIÀL PERMÀNENTE
02040.10.301.].0]-2.2037

MANUTENCÀO DAS ÀTTVTDADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCÀL

02040.10.302.10L3.2943

4.A.90.52.00.00 214 EOUIPÀMENTO E MATERTÀL PERMANENTE.
S.S.Quando a vaLidade da Àta de Registro de Preço ultrapassar o exercÍcio financeiro atual, as
despesas decorrentes de eventuais contrataÇões futuras, correrão por conta das respectivas
dotaÇões previstas no orçamento do exercício financeiro posterior.

MANUTENCÀO DÀS

ÀTIV]DADES DO CEO

6. O.DÀS CO0|DrçõES DE PÀRrrCrPrÇÃO

6.1.Poderâo participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condição para obter, mediante
procedimento regular definido pelo referido 619âo, uma "senha de acesso" específica. O
no
procedimento necessário para a realizaÇão do referido credencÍamento, tambérn está di
endereço : https : //www.portaldecompraspublicas. com.br.

6.2.O licitante deverá utilizar essa "senha" para acesso ao sisterna eletrônico, sendo que a
simples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em gualquer
Pregão, na forma eletrônica, que venha a participari etapa a ser cumprida a cada certame.
6.3.À participaçâo nestê certame é aberta a qualsquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
6.4.Não poderão participar os interessados:
6.4.1.Que nâo atendam às condiÇões deste Edital e seus anexos;
6.4.2.Estrangeiros gue não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução
ou liquidaçâo,'
6.4.4.Proibidos de participar de ficitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legi.s1ação vigente;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e
6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9o, da Lei 8.666/93.
6.5.É vedada a participaÇão de entidades emprêsariais que estejam reunidas em consórcj-o.
6.6.Como condição para participaÇão no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, à
devida "qualificaÇão" mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os requisitps estabelecidos no Àrt. 3o, da Leí t23/06, estando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts, 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno portef o
não cumprimento dos requisitos do referi-do artigo impedirá a participação do licitante nos
respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a participaçâo não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, o não cutnprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei L23/06, mesmo que ME ou EPP.
6.6.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitaÇão definÍdos no Edital e que a proposta
apresentada está em confonnidade com as exigências editalicias.
5.6.4.Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de decfarar ocorrências posteriores.
6.6.5.Que não emprega lnenor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou Ínsalubre e não êmprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7', xxxlII, da ConstituiÇão Federal.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 10 e no Inciso III, do Àrt. 5o, da
Constituição Eederal.
6.6.7.Que os bens são produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdêncj-a Socia}, conforme
disposto no Àrt. 93, da Lei Federal no 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n"
02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento e Gestão.
5.7.À declaração falsa relativa ao cumprimento de gualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇões aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Àrt. 43, §3o, da Lei 8.666/93, destinada
a escl-arecer as informações declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e de direito,
considerado microempresa ou empresa de pequeno porte.
7. O.DO CREDEDICIÀIIEITEO

?.1.O credenciamento é o nível básico de cadastro no ORC, gue permitê aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em qualquer
Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuição de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para reafizar o credenciamento, também está disponíve1
no endereço: https: //www.portaldecompraspublicas.com.br.
?.2.O credenci-amento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a resPonsabilidade do
licitante ou de seu representante tegal e a presunção de sua capacidade técnica Para realização
das transações inerentes ao certame.
?.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaÇões efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas proPostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por sêu representante, excluída a resPonsabilidade do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha"
de acesso, ainda gue por terceiros.
DÀ PROPOSEÀ E DOS DOCT'IÍEDIEOS DE EÀBILIEÀçÂO
encaminharão, exclusivamente Por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente com os documentos de HÀBILITÀÇÃO exigidos nêste Edital, PROPOSTÀ com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabefecidos para abertura da
sessão púbtica, quando, entâo, encerrar-se-á automaticamente essa etapa de envio da referida

8.0.DÀ

APRESET{EÀÇTO

8.1.Os Iicitantes

documentação.

8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.

8.3.4s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentaÇão de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do Art. 43, § 1", da Leí L23/06.
8.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operaÇôes no sistema eletrônico durante a sessão púbtica
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexâo.
8.5.Àté a abêrtura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.
8.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso púbIico após o encerramento do
envio de lances.
8.8.O licitante será responsável por todas as transaÇões que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônicor assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão públlca obedecerão o
horário de BrasÍIia - DF.
8.10.O licitante poderá substituir aqueles documentos de habilitação, exigidos neste certame,
que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Eornecedores SICAF do Governo Eedera},
apresentando, obrigatoriamente, em substituição apenas aos documentos por ele abrangidos, a
respectiva I'DeclaraÇão" de situaÇão do fornecedor, emitida pelo referido sistema, em plena
validade, assim considerada: a data de vencimento do cadastro e, principalmente, a validade do
documento registrado.
g.O.DO

PREENCEIIíEDTTO

DÀ

PROBOSTÀ

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSIÀ mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adeguação
e exequibilidade, tais como:
9.1 .1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
9.1 .2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Ànexo f;
9.1 .3.Marca: se for da própria empreaa deverá ser informado "própria".
9.2 .Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3 .Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
9.4 .A guantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.
9.5 .A indicaçâo de "própria" em campo especifico, cono por exemplo "marca"l para o caso de bens
produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificaÇão do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, gue cumpre
plenamente os requisitos definidos para HabÍIítação, bem como de que está ciente e concorda com
todas as condiçôes contidas neste Edital e seus anexos.
9.7.No valor proposto estará incluso todos os cuatos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisguer outros que incidam dj-reta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva
responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualguer alteraÇâo, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.9.Às propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualguer el.eanto qu. Po!.a
idcntif,icar o licl,tante Lqlorta dscclaagiftcaçlo d. prolrosta correspondente, sem prejuízo das
sanções

previstas nesse Edita].

IO.O.DÀ ÀBERTURÀ DÀ SESSÃO, CLÂSSrrrCÀçÀO DAS PROPC)SrÀlt E FORtítrÀçÍO DE r.ÀlrcEg

10.1.Ã, abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, Por meio de sistema efetrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
tO.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas gue
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência:
lO.2.t.Também será desclassificada a proposta que identifigue o licitante;
L0.2.2.À desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acomPanhamento
em tempo real por todos os participantes,'
10.2.3.À não desclassificaÇão da proposta não inpede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo gue somente estas
participarão da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeíro e os

Iicitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes podêrão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
10.?.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
10.8.0 intervalo mÍnimo de diferença de valores entre os lances, gue incidirá tanto em relação
ser
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta não
inferior a R§ 10,00 (dez reais).

10.9.Será adotado Para o envio de Iances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado',, em
que os licitantes aPresentarâo lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.10.4 etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado esse
Ptazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de temPo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
1O.11.Encerrado o prazo Previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor rnais baixo e os das ofertas com preÇos até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco mj.nutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo:
10.11.1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condÍções definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de cfassificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
10.12.Àpós o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores:
10.12.1.Na ausência de lance final e fechado cLassificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.13.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, adnitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhun licitante classificado na etapa de l-ance fechado atender às
exigências de habilitação.
10.14.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aguele que for recebido

em primeiro lugar.
10.1s.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaÇão do licitante.
10.15.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrôníco poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepÇâo dos lances.
10.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgaÇão.
10.18.O critério de julgamento adotado será o menor preÇo, conforme definido neste Edital e seus

e registrado

anexos.

10.L9.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
L0.20.Em relaçâo a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pegueno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Leí 123/06.
10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gue se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
L0.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
ofêrta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática Para tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demaj.s licitantes microemPresa e emPresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cênto, na ordem de classificaÇão,
para o exercício do mesno direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para gue se identifigue aquela que primeiro poderá aPresentar melhor oferta.
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do nodo de disputa aberto e fechado.
L1.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3", § 2o, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens:
L0.2 6.1 Produzidos no PaÍs;
L0.2 6.2 Produzidos por empresas brasileiras;
t0.2 6.3 Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
LO.26.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social ê gue atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
tO.2T.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
1g.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão púb1ica, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Iicitante que tenha apresentado o mel-hor Preçor para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaÇão em condiÇões diferentes das previstas neste

Edital:

10.28.1.À negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acomPanhada

demais

Iicitantesi

J

10.28.2.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado gue, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua propoata etualizada, adequada ao úttimo lance ofertado e após a negociação realizada,
acompanhada, se for o cago, dos documentos complementares, guando necessários à confirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.29.Àpós o encerramento da êtapa competitiva, os licitantes interessados poderão reduzir seus
preÇos ao valor da propost.a do licitante mais bem classificado, objetivando a formação do
CadÂltao da Raacrva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado:
10.29.1.À apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mel.hor classificado;
10.29.2.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
t0.29.3.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contrataçôes e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a Ata de
Registro de Preços ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na norma vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.31.Após a negociação do preÇo, o Pxegoeiro iníciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
11.0.DÀ ÀCEITÀBI&IDÀDE DÀ

PNOEOSTÀ VB}ICEDORÀ

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adeguação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contrataÇão neste certame.
11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacionado no
Ànexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
LL.2.L.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
1.l.2.2.Com indícios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, nâo sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facul.tado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.
11.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamênte a proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondentê.
11 .4 . QuaLguer interessado poderá requerer gue se realizem diligências para aferj.r a
exeguibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios gue
fundamentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dÍIigências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão púb1ica somente poderá ser reiniciada medÍante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedênciar e a ocorrência
será registrada em ata.
11.6.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitaÇão da proposta:

11.6.1..É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundament,ada feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
tt.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham
as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência,
encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
etetrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema efetrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.8.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraProposta ao Iicitante
que apresêntou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital:
11.8.L.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e Passar à subsequente,
poderá negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor,'
11.8.2.À negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada Pelos demais
licitantes.
11.9.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e emPresas de pequeno Porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseguente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45,
da Lei L23/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitaÇão
do licitante, observado o disposto neste Edital.
12.0.DÀ ErBrr.rtÀçÁo
12.l.Ressalvado o dísposto no item 8.10, os Iicitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de EÀBILIIÀÇIO:
.2. PESSOÀ ilnÍOtCl:
L2.2.t.Prova de inscrição no Cadastro Nacionaf de Pessoa,JurÍdica - CNPJ.
12.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatíve1 com o objeto contratual.
12
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12.2.3.Àto constitutivo, estatuto ou conLrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleiqâo de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorizaçã.ot 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. Registro
comercial, no caso de empresa individual. CertifÍcado da Condição de Microempreendedor
Individual, em se tratando de MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados de todas
as alteraçôes ou da consolidação respectiva.
t2.2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábei.s do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em gue
o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prj-meiro ano de existência no prazo Iegal, poderá apresentar o Balaço de Àbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Não se aplica
ao microempreendedor individual.
t2.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos ReLativos aos
Tributos Eederais e à DÍvida Àtiva da União.
t2.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sêde do licitante, ou outro
equivalente, na forma da 1ei.
t2.2.7.ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
t2.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Traba1ho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de L" de maio de 1943.
t2.2.9.Decfaração atestando gue o licitante não possui em seu guadro societário, servidor púbIico
da ativa do ORC ou de qualguer entidade a ele vinculada, conforme modelo - Ànexo II.
12.2.l1.Certidâo negativa de fatência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
L2.2.tt.Consulta Consolidada de Pessoa,Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereÇo eletrônico:
www. tcu. gov. br.
L2.2.L2.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito público ou prÍvado.
Doorncntrglo .lpccífica :
12.3.1.LicenÇa Sanitária Estadual ou Municipal da sede do Iicitante'
t2.3.2.Comprovação da Àutorização de Funcionamento da Empresa - AFE' emitida Pela
12 . 3.

ÀNVISÀ.

1-2.4.A existência de restrição relatívamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede gue
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno Porte seja declarado vencedor,
uma vez que atenda a todas as demais exÍgências deste Edital:
12.4.1.4 declaraÇÉto do vencedor acontecerá no momento imediatamente Posterior à fase de
habilitaÇão.
12.5.À comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de Pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento:
1Z.S.t.Às microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação,
deverão apresentar toda a documentação exigÍda para comprovação de regularj-dade fiscal e
trabathista, dentre os documentos enumerados neste instrumento Para efeito de habilitaÇâo, mesmo
que êsta apresente alguma restriÇão,'
iZ.S.Z.gavàndo alguma restrição na comprovaçâo da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a critério do ORC, Para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativai
12.5.3.A nâo regularização da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, Para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação,'
12.5.4.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pegueno porte
com alguma restrição na documentaÇão fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo Para

regularizaÇão.
12.6.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaÇão complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o ficitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digit.al, via sistema, no Prazo de 2 (duas) horas, sob pena de

inabilitaçâo:

L2.6.L.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante
originais "não digitais", quando houver alguma dúvÍda em relação à
digital.
documento
do
integridade
12.7.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPE diferentes, salvo
aqueles legalmente Permitidos :

apresentaÇão dos documentos

t2.7.l.Se o licltante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da fitial, exceto aqueles que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.8.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaÇão, seja por não apresentar
qualquer dos documentos exigidos ou apresênta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.9.No caso de inabilitaçâo, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
emPate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45, da Lei t23/06, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subseguente.
12.10.Os documentos necessários à habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste
instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou nembro da Equipe de Àpoio ou publicaÇão
em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras,
emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de valj-dade. Por ser apenas uma formalidade que visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido Índice nâo inabilitará o Iicitante:
t2.L0.1.Quando o documento for obtido via Int.ernet sua legalidade será comprovada no endereço
eletrônico nele indicado;
L2.70.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de eLementos apresentados pelo

Iicitante.

12.11.Havendo necesgidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
12.1-2.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante
será declarado vencedor.
13.O.DO ENCÀIíINETIíE}I5O DÀ

PROPOSTÀ I'ENCEDORÀ

13.1.À proposta final do licitante declarado vencedor - paopoata atuelizadâ - deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, e deverá:
13.L.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Ànexos,
redigida em Iíngua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvasi suas folhas rubricadas e a última datada
e assinada pelo licitante ou seu reprêsentante lega}, com indicação: do valor global da proposta;
do prazo de entregai das condições de pagamento; e da sua validade;
L3.t.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento;

13.L.3.Estar adeguada ao ú1timo lance
documentos complementares eventualmente
exigidos neste Edital e já apresentados.

ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos
solicitados, guando necessários à confirnação daqueles

13.2.Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaçâo de duas casas decimais, sendo
último caso, a indicaÇão em contrário está sujeita a correção, observando-se aos
seguintes critérios:
1,3.2.L.Falta de dÍgitos: serão acrescidos zerosi
t3.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
13.3.Os preÇos deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preÇo unitário e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
13.3.L.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e total, resultado da multiplicação do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá,'
L3.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o
valor expresso por extensoi
13.3.3.Fica êstabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4.4 proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Ànexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro
Ç[üêr nesse

Iicitante.
L3.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um

resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.7.À, proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraÇão no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:
13.7.1.Todas as especificações do objeto çontidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8.4s propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.
1a.0.DO§

RECIRgOg

14.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
guafificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, para que gualguer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
em
motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais
campo próprio do sistema.

14.2.Havendo guem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenÇão de rêcorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente:
74.2.t.Nêsse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as

condiçôes de admissibilidade do recurso;
L4.2.2.À falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;
14.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razôes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais l"icitantes, desde logo,
intimados Para, querendo, apresentarem cont.rarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que comeÇarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
15.0.DÀ REIBERN'Nà DÀ SE88ÃO PÚBLICÀ
15.1.4 sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulaçâo de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os gue dele dependam;
15.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Àrt. 43, §1", da Lei 123/06. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.2.Todos os Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta:
t5.2.L.4 convocaçâo se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento Iicitatório;
L5.2.2.4 convocaÇão feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do ORC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

o.Dr ÀD.rrrDrcf,çÃo E Eo[ioLocrçÀo
16.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
16.2.Àpós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorj.dade superior
do ORC homologará o procedimento licitatório.
16.

17.0.DÀ ÀTÀ DE RECISTRO DE PREÇOS
17.1.Homologada a licitação pela autoridade superior do ORC, será formalizada a correspondente
ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, onde constarão os preÇos a serem

praticados para os correspondêntes itens, os órgãos integrantes e respectivos fornecedores, com
caracterlsticas de compromisso dos mesmos, se convocados, vÍrem celebrar o contrato ou documento
equivalente, para execução do objeto licitado, nas condiÇões definidas neste instrumento e seus
anexos e ProPostas apresentadas.
17.2.O respectivo licitante mais bem classificado será convocado para assinar a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de recebimento da notificação,
podendo o prazo ser prorrogado una vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Àdministração. Colhidas as assinaturas, deverá
ser publicado o geu extrato na imprensa oficial:
J-7.2.l.Na assinatura da ata de registro de preços será exÍgida a comprovaÇão das condiçôes de
habilitação consignadas neste Edital, gue deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
da referida atai
t7.2.2.Caso o licitante primeiro colocado, após convocaÇão, não comparecer, não comprovar as
condições de habilitaÇão consignadas neste Edital ou se recusar a assinar a ata, sem prejuízo
da aplicação das sançôes previstas neste instrumento e das demais cominações legais cabíveis a
esse Iicitante, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, resPeitada a
ordem de classificação e sucessivamente, para, após a comprovação dos requisitos Para
habilitaÇão, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar a ata.
17.3.0 fornecedor com preÇo registrado passará a ser denominado Detentor da Àta de Registro de
Preços, após sua devida publicação.
17.4.Será incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os itens com preÇos iguais aos do l-icitante vencedor na sequência da classificação do
certame, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento
pefo primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses:
t7.4.1.O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
t7.4.t.1.Descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
!7.4.1.2.Nâo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no Prazo estabelecido pelo
aceitável;
ORC, sem justificativa
L7.4.7.3.Não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercadoi ou
t'7.4.t.4.Sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV, do caPut, do Art. 87, da Lei 8.666/931
ou no Art. 7o, da Lei 10.520/02.
uito
t7.4.2.O cancelamento do registro de preços por fato superveniente, decorrente de caso
ou força maior, gue prejudigue o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justif
17.4.2.1.Por razão de interesse público,' ou

J

77.4.2.2.4 pedido do fornecedor.
17.5.Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o oRc
proceder à nova licitação para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.
17.6.Serão registrados na ata:
L7.6.1.os preços e os quantÍtativos do licitante mais bem classificado durante a fase

competitiva; e
t7.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itens com preÇos iguais aos do
licitante vencedor na seguência da classificação do certame. o referido anexo consiste na
correspondente ata de rearização da sessão púbrica desta licitação.
t7 -7.A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas

contratações.
17.8.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata, inclusive o acréscimo de
gue trata o §1o, do Àrt. 65, da Lei 9.666/93.
17.9.À existência de preços registrados não obriga a Àdministração a contratar, facultando-se a
realização de Iicitação específica para a aguisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
17.10.Decorrido o prazo de validade da proposta apresentada, sem que haja convocação para a
assinatura da ata, os licitantes est,arão liberados dos compromisgos assumidos.
17.11.4 ata de registro de preços rêsultante deste certamê terá a vigência de t2 (doze) meses,
considerada da data de publicaÇão de seu extrato na imprensa oficial.
17.12.Às contratações que se enquadrarem nas situaçôes elencadas no Àrt. 5?, da Lei 8.666/93 e
suas alteraçõesr poderão ter sua duraÇão prorrogada, observado os prazos estabelecidos na
legislação e as disPosiçÕes deste j.nstrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada com vistas
à obtenção de preços e condiÇões mais vantajosas para o ORC.
18.0.DO GERENCIÀITEilTO DO grSrEUÀ
18.1-.À admínistraÇão e os atos de

controle da ata de registro de preços decorrente da presente
licitação será do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Slstena
de Registro de Preços.
18.2.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vantajosj-dade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas
mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a
ser pago para a correspondente contrataÇão.
USUÁRrOS DÀ ÀrÀ DE REGTSTRO DE PREçOS
19.1.À ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utÍlizada:
19.1.1.Pe1o ORC, gue também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da
ata de registro de preços, reBresentada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo

l9.O.DOS

orÇamento programa.

79.2.O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contrataÇão do objeto registrado, farâ
através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo
regular.
20.0.DÀ CONTRÀIÀÇÃO
20.1.Às obrigaÇões decorrentes da execuÇão do objeto deste certame, constantes da ata de registro
de preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no
presente instrumento e nas disposições do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, e a contraÇão será formalizada
por intermédio de:
20.t.t.Pedido de Compra guando o objeto não envolver obrigaÇões futuras, inclusive assistência

e garantia;
20.t.2.Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
20.2.O prazo para retirada do Pedido de Compra será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,

considerados da data da convocação:
20.2.1.O prazo de convocação poderá sêr prorrogado uma vez, por igual período, guando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Àdministração;
20.2.2.Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validade da ata de registro de preços, o fornecedor perderá todos os direitos que
porventura tenha obtido como vencedor da licitação;
20.2.3.Quando da referida formalização da contrataÇão será exígida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigência da contrataçãoi
20.2.A.Caso o fornecedor registrado na ata, após convocaÇão, não comparecer, não comprovar as
condiÇões de habilitação consignadas neste Edital ou se recusar a retirar o Pedido de Compra,
sem prejuizo da aplicação das sanÇões previstas neste instrumento e das demais cominações legais
cabiveis a esse licitante, é facultado à ÀdministraÇão convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificação e sucessivamente, bem como a hipótese da existência de
cadastro de reserva, pêEâ, após a qomprovaÇão dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feÍta a negociaÇão, assinar ou retirar o
instrumento necessário a formalização da contratação.
20.3.0 quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva ata.
do
20.4.A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenc
sistema, considerando-se o disposto no Àrt. 15, §4", da 8.666/93.

20.5.o contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assj.nado
no prazo de validade da respectiva ata de registro de preços.
20.6.0 contrato que eventualmente venha a ser assj-nado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
Partes, nos casos previ.stos no Àrt. 65 e será rescÍndido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts.7'1, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
20.7.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
suPressÕes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1", da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
21.

O.

DO REÀI'USBÀIIEIITO

21.1.Preços registrados - revisão:
2L.L.l.No caso de reconhecimento do desequilibrio econômico-financeiro do preço inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preÇo, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar

a negociação.
2t.t.2.Quando o preÇo registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, gualidade e
especificaÇões. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicaÇão de penalidade. A ordem de
classificação dos fornecedores que aceitarem reduzÍr seus preços aos valores de mercado observará
a classificação original.
21.1.3.Na ocorrência do preÇo de mercado torna-se superior aos preÇos registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgâo gerenciador poderá:
21.l.3.l..Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunj.cação ocorra antês do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentadosi e
27.7.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar

igual oportunidade de negociação.
2t.1.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento
adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar
a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o

pedido.

21.1.5.Definido o valor máximo a sêr pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de PreÇos, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
2L.1.6.Não havendo êxito nas negoci.aÇões, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenÇão da contratação mais vantajosa.
2L.2.Preços contratados - reajuste:
2L.2.l.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no Prazo de um ano.
2L.2.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçâo da respectiva proposta,
exclusj-vamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
21.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
2L.2.4.No caso de atraso ou não divutgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tâo logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar mernória de cáIcu1o referente ao reajustamento de preços do valor retnanescente, sempre
que este ocorrer.
21.2,5.Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o

definitivo.
2t.2.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualguer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o guê vier a ser determinado pela
Iegislação então em vigor.
21.2.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo,
2t.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

22.0.DÀ CoUPROI,ÀçÁO DE EXECUÇÃO E RECEBTIíENEO DO OB,rErO
22.!.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
22.2.gerâo designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Eiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
respectivamente, permitida a contrataÇão de terceÍros Para assistência e subsídio de informações
pertinentes a essas atribuições.
OBRTGTçôES DO CODIERÀIÀNIE E DO CO!|TRiASÀDO
l.Obrigaçôes do Contratante:
23.L.t.Efet,uar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado,
as cláusulas do respectivo contrato ou outros ínstrumentos hábeis;

23.0.DÀS
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23.l.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contrataÇão, nos termos do correspondênte instrumento de ajuste;
23.1.3.Notificar o Contratado sobre gualguer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e compLeta fiscalização, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legaj-s;
23.l.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo fv.
23.2.Obrígações do Contratado:

23.2.7.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execução do objeto
contratado,'

23.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, aLterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebiment.o ou pagamento;
23.2.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratantei
23.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado;
23.2.5.Emitir Nota Fisca1 correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitaÇão;
23.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes i
23.2.7.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na MÍnuta do Contrato - Anexo IV.
2{.O.DO PÀGÀlíNlrO

24.L.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
24.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao val.or do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, ê sempre em conformídade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
24.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liguidação qualquer obrigaçâo
financeira gue lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a gual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
24.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devj.da desde a data Limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP = valor da parcela a ser paga, e I = lndice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumul-ado nos úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
Iegislação então em vigor.
25. o.DrS SÀlrçôEg âDrírNrEfRÀrrvÀs

25.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de Preços, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certamê,
ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Eederal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICÀF do Governo Federal e de sistemas semêlhantes mantidos por
Estados, Distrito Eederal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
25.2.As referidas sanções descritas tarnbém se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
ç[ue, convocados, nâo honrarem o compromisso assumido sem justificatÍva ou con justificativa
recusada pela Administração.
25.3.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0r5t (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na ; no inicio ou na execução do objeto
ora contratado, c - multa de 10* (dez por cento) sobre o vaLor contratado pela inexecuÇão total
ou parcial do contratoi d - sÍmultaneamente, qualguer das penalidades cablveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
25.4.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no Prazo de 15 (quinze) dias
parcela do
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da pr
(um por
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratór ros
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

25.5.Após a aplicação de quaisguer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puniçâo, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
26. 0.DÀIt Dr§BOSIÇõIS GERÀIS

26.L.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Àta no sistema efetrônico.
26.2.Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que inpeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útiI
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
26.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasilia - DF.
26.4.No julgamento das propostas ê da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas gue
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho
fundamentado, registrado êm Ata e acessível a todos, atribuindo-Ihes validade e eficácia para
fins de habilitação e classj.ficação.
26.5.À homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
26.6.Às nor:rnas disciplinadoras da IicitaÇão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
26.7.Os licitantes assumem todos oB custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo }icitatório.
26.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Ànexos,
excLuir-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.
26.9.O desatendimento de exigências formais nâo essenciais não importará o afastamento do
Iicitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
26.10.8m caso de divergência entre disposiçôes do Edital e de seus Anexos ou demais peças gue
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
26.tt.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
9uêr tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgarnento, falhas ou
irregularidades que o vicÍaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
26.12.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a j-nterpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoÇão de diligência,
forma do Àrt. 43, §3o, da Lei 8.666/93, destinada a esclarêcer ou a complementar a instrução

na
do

processo.
26.13.O Edital e seus Anexos também estâo disponibilizados na íntegra no endereÇo eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.bri e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Av.
Presidente rfoão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de expediente: das
08:00 as l-2:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo
permanecerão com vista frangueada aos interessados.
26.t4.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certamef excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana, Estado da ParaÍba.
Mogeiro -

PB,

Abril de

iro Oficial
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ESPECTFTCÀÇÔES

1.0.DO OBirEtO

l.L.Constitui objero desra licitação:
ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURÀÇÃo

PRII.{ÁRTÀ

À

E

CONTRÀTÀçÃO DE EMPRESÀ pÀRÀ AOUISIÇÃO DE EOUrPÀIENTOS
ÀDEQUAÇÃo DoS AMBIENTES DE ÀsSIsTÊNcIA oDoNToLÓGIcÀ NÀ ATENÇÃo

SAÚOS DESTE MUNICIPIO.

2.0.DÀ arug'IlErcÀrryÀ
2.1.A contrataÇão acima descrita, gue será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares gue o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica -

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ ÀOUISIÇÃO DE EQU]PÀII{ENTOS ODONTOLÓCTCO PENA ESTRUTURÀçÃO

DOS N,ÍBTENTES DE ASSTSTÊNCIA ODONTOLÓGrCÀ NÀ ÀTENÇÃO pRrMÁRrA

E

ADEoUÀÇÃo

À SAÚDE DESTE MUNICIPTO
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,
pela necessidade de desenvoLvimento de aÇõês continuadas para a promoÇão de atividades
pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.As caracteristicas e especificações do objeto ora licitado são:
iiTrrfll,illÍiln tto

@DI@
1

CÀDÀ

2

4

OUINIIDTDE

UND

zÀçÁo E GLÀREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM Brp SONORO
SEGI'NDOS E NO FINÀL DÀ OPERÀÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 3
PROFUNDIDADE DE POLIMERIZÀÇÃPO DE 6 MM. LED INDICÀTIVO DOM B
Do rEMpo DECRESCENTE BrvoLT Àurot\,tÁTrco 100v - 240, coRpo DÀ

5

CÀ DE CORES, EÀCILITAM OS TRÀBALHOS EM PERIODONTIÀ,

DO:

I'ND

10

I'ND

1

I'ND

1

I'ND

1

1

-

DIMENSÔES DO PRODUTO3
3,160KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM:

LADOR,A

UND

ENDODONTIÀ

CÀNETÀ DO ULTRÀ-SOM COM SISTE!,TA DE CÀPÀ RNUOVÍVNI E ÀUTOCLÀVÁVEL,
À VIDÀ UTÍL DO TRÀNDUTOR, CNiIETA DO ULTRÀSSOM COMJATO SONIC
C JÀTO DE BICÀRBONÀTO COM SISTEMÀ DE REMOÇÃO DO BICO MISTURÀDOR
E ÀUTOCLÀVÀGEM, PRESSURIZÀÇÃO INTERNÀ DO ÀR E DÀ ÁGUÀ ÀTRÀVÉS
DE ENTRADÀ, SISTEMÀ ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZÀDO COM
PÀRÀ PROPORCIONÀR CORTES E ÀSPIR,AÇÕES DÀ ÁEUA E
; DESPRESSURIZÀÇÁO INTERNÀ DO BICÀRBONÀTO DE SÓDIO DÀ
À PEÇA DE MÃO, ÀTRÀVÉS DE VARREDURÀ ÀUT}TÁTICÀ, REGISTROSDE ÀJUSTE FI
CONTROLE DE ÁGUA E ÀR POSSIBILITÀM ÀDEOUÀR À NBCPSSTUIOS OE
,RESERVÀTóRIO DO BICÀRBONÀTO DE SÓDIO, REISTENTE E COM
, FILTRO DE ÀR COM DRENÀGEM SEMI-ÀUTO},!ÁTICÀ, ULTR,ASSOM COM
JET CEPÀMIC, PEÇÀS DE MÁO ANÀTÔMICÀ COM }ÍN.IGUEIRAS LISÀS, LEVES
PEDÀL PÀR,A ÀCIONÀMENTO, KITPAP"A ESTERILI ZÀÇÃO, ÀCOMPANHÀ O
(03) TRÊS INSERTOS E CHÀVE DE ÀPERTO,GÀBINETE CONFECCIONÀDO EM PúSTI
ULTRÀSSOM ,JÀTO SONIC ,JET CER;ÀI{IC
E BÀIXA
BÀIXÀ
DE CÀNETÀ (ALTÀ
CONTFÀ
ÀCOPLÀIIENTO MULTIFLEX SISTEMÀ DE BROCAS PB.13W DE POTÊNCIA 2, 2BAR,
TRI
ROLÀMENTOS EM CEPÂMICÀ.
PESO
À
135
RETÀ QUIDO INFERIOR
OG, ROTÀÇÃO 12.400 RPM/MIN SISTEMÀ DE ENCAIXE INTRAGIRÀTÓRIO FIXÀçÃO
GIRO DE ÀNEL COM EXTREMÀ SIMPLICIDÀDE E RÀPIDEZ TIPO DE BROCA
TR,ASMI

5

FI

ITUÍDo EM ÀBs, PEÇÀ DE MÃo ÀNÀTÔMICÀ PÀRÀ MELHoR MÀUSEIo. TEMPo DE
CARGÀ TOTÀL - 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POTS NÁO NECESSITÀ DE VENTI
R,ADIÔMETRO INTERNO ÀUTO}I!ÀTICO: CONTROIÂ ELETRONICÀMENTE À POTÊNC
LUZ. PONTEIRÀ DE EOTOPOLIMERIZÀÇÁO CONEECCIONÀDÀ EM EIBP.A óPTTCA
(sEM EUGA DE LUZ), AUTOCLÀVÁVEL À 134oC E COM GIRO DE 360c. SISTEMA
DESLIGÀ ÀUTOMÀTICÀMENTE ÀPÓS 2
SEM
CO - CHÀVE LIGÀ/DESLIFÀ,
c
C, CHÀVE SELETORA ULTRÀ-SOM OU JÀTO DE BICARBONÀTO, SINTONIÀ
FREOUENCIÀ, ÀiIUSTE DO NÍVEL DÀ POTÊNCIÀ ULTRÀ-SÔNICA, ESCALÀ DOS NÍVEL

,

3

T'§IDÀDE

ZIRÀDÀOR - BÀTERIÀ (SEM FIO). PODE SER UTILIZÀDO COM OU SEM
AZUL GERÀDA POR LED DE ÀLTÀ POTÊNCIÀ (1250 },Í!{/CM2). TEMPORIZÀDOR

: 23,5CM, ÀLTURA: 39,OCM,
4,150KG,' PESO DO RESERVATóRIO

BIVOLT, EREOUÊNCIÀ: 50/60 HZ,
CAPÀCIDÀDE DE VoLtME DESTIIÀDO3 1 LTIHoRA,
DÀDE
DÀ CUBÀ DE INOX: 4 LITROS.
PAINEL VIS
ENDONDONTICO RECIPROCANTE + LOCÀLIZÀDOR APICAI,
ÀCESSO EM LCD, ACIONÀI!IENTO NÀ PRóPRIA PEÇA DE MÃO,À VELOCIDADE
PÚ-DEFINI
E
SER AIISUTÀDOS - POSSUI 9

: O,28OKG;

ÀLIMENTAÇÂO:

DE TRABÀúHo:750W;

6

\\

ZÀDOR DO ÁPICE DE DUPI,À - EB.EOUÊNCIÀ, OUATRO MODOS DE OPERÀÇÃO, PERMITÉ
UTILIZÀÇÃO DE DIVERSOSTIPOS DE BROCÀS E LIMÀS REVERSO ÀUTOMÁTICO POR TOROUE
REDUçÃO DE vELocIDADE PoR ToRoUE: SENTIDo DE ToR"AÇÃo ÀJUSTÁVEI
(ESOUERDÀ/DIREITÀ), FONTE DE ÀLIMENTÀÇã,O CHÀVEÀDÀ BIVOLT ÀUTOMÁTICÀ QUE
UTILIZÀR O EOUIPÀMENTO EM OUA],OUER TENSÃO DE ÀLIMEMTAÇÁO ENTRE 1OO
240V. - 50/6OHZI BÀTERIA P.ECARREGÉVEL DE ÀLTÀ CÀPÀCIDÀDE LI-ION,
ÀUToMÁIco DÀ ENERGIA; BAIxo NÍVEL DE RuÍDo E vIBRÀÇÃo, vÀRIÀÇÃo
VELOCIDÀDE DE ROTAçÁO DO MICROMOTOR 125-625RPM, VÀRIÀÇÃO POR TOROUE 0.3
4.oN.CM CONTRA ÂHeUrO 1:1 ÀUTOCLÀVÁVEL ÀTÉ 135cC, FÁCIL ACOPLÀMENTOÀTRÀVÉS
SISTEMÀ INTRÀ GIRÀTÓRIO, TR.ÀSMTSSÃO 131 ÀDÀPTÁVEL PÀRÀ OUÀIOUER SISTEMÀ
,ro,. PRECTSÁO NO CONTROTE DE ROrAÇÁO COM VÀrRÀÇÃO DE 125 A 625 RpM,

À

LÍeurDo TNFERToR soc, BArxo RUÍDo DE TRÃBÀLHo srsrEMÀ pusH BUTToN
CROMOTOR ELÉTRUICO CORPO FABRICADO EM ÀLUMÍNIO,
REDUTOR ÀCOPLÀDO ÀO
cRoMoToR, ROTÀÇ!,O PROGRÀI,rÁVEL DE 125 RpM À625 RpM, POSSUI REGULÀGEM DE
E REVERSÃO ÀCOPLÀMENTO - SISTEMÀ INTRÀ, BAIXO RUÍDO DE TR"ABÀLHO

0.3 - 1t.0 N.cM.
PÀR,A RÀDIOGRÀFIÀ DIGITÀT

À.tustÁvEL DE

7

IsENsoR

- CÀBO 3 METROS, DIMENSSOES (MN);
MEGÀPrXEL, ÁRBa SBNSÍVUL 675 MMr; RESOLUçÃO uÁxrua

I'ND

- 2 crclos D ETEMPERÀTURÀ 121,/134 GRÀus, PATNEL ANÀLócrco,
- 6oH, plÀcÀ ELETRôNrcÀ coM MrcRocoNTRoLÀDoR, pÀrNEt

I'ND

tr27,5x38 ,5X6; TÀ!ÍÀNHO:

*ruónrca z 27 PL/W.
8

ãAurocLÀvE 2LL

1.9

{arvor.r L27/220 vÀc/ 50Hz

1

lrnoNtal DE MEMBRÀNÀ, !{ÀNôMETRo coM EScAtAs DE pREssÃo E TEMeERATIRA, crclc
lou tnaalruo ÀuroMÁTrco,. sEcÀcEM cou poRTÀ ENTREÀBERTÀ/rEcHÀDÀ, TERMoTÀsro DE
lsneunnuçl pÀRÀ pRorEÇÃo DÀ REsrsrÊNcrÀ E soBRE ÀÀuEcrMENTo DÀ cÂMÀRÀ, sENSoF
for ennssÃo; vÁr.wr.ns DE SEGURANÇA (ÀIrrrvÁcuo E soBRE pREssÃo), ÀBÀsrEcrMENTc

lor

Áeue MIrt.lUÀL, ÀIIEL DE vEDÀÇÃo DÀ poRTÀ EM srLrcoNE; poRTA coM FEcIIÀMENTC
DE TRAvÀrcÂMÀpÀ EM Àço rNoxrDÁvEL REvEsrrDA coM MÀTERrAI rsoLÀNTE Àc

leruvÉs
fcru,on;

BÀr{DE,rÀs E supoRTE (opcroNAL) rFUsÍvEL DE pRorEÇã,o pÀRA soBRECoRRENTE,
ÀBRACADETRÀ E coPo.
ELETRICO ATÉ 15OW - POTENCIAS DE SÀÍDÀ: CORTE 1OOW - CÀRGA 3OO OHMS
50W - CARGA 300 OHMS COAGUT,ÀÇÃO: 25Vr - CÀRGÀ 300 OHMS rnUgUÊUCra:
442 KHZ - SENOIDÀL BLEND: 442 KHz, MODULADO À 30,3 KHZ - DUTY {91
SPRÂY, PULSO SENOIDÀL COM TÀXÀ DE REPETIÇÃO DE 30,3 T.HZ DIMENSOES:

ila*leuprRn,
9

:
z

I'ND

: L4,4 CM;LÀRGUP"À: 23,0 CM,' PROFUNDIDADE: 23,5CM; PESO: 2,6 KG;
LL0/220 VOr,r (eUrOUÁTrCO) 50/60H2 ACESSÓRrOS:
rMENTÀÇÁO: REDE ELÉTRTCA
REF PS-IOO
1 CÀNETT
CÀBO DE PLÀCÀNEUTRA- RET CPN-4001 PEDÀL SIMPLES
DE BÀIXA - REF CPB-100; 1 PLÀCÀ NEUTRÀ EM INOX (150X100X0,5MM) - REE
100 2 1 CÀBO DE FORÇÀ (3M - 3X0,75MM) 1 KrT DE ELETRODOS DE BÀrXÀ - REE
O 1 ELETRODO TIPO ÀGULHÀ (85MM) - REF EÀ-85 1 ELETRODO TIPO ÀGULHÀ DE
REE
rl,ÀÇÃo (66Mr.{} REF EÀ-66 1 ELETRODO TrPO ÀLÇÀ PEoUENÀ (O=4,5MM)
.5; 1 ELETRODO TIPO BOLA l6=2t1MM) - REF EB-2,1, 1 ELETRODO TIPO BOLI
l6=A,2t,íMl - REE EB-4,2, 1 ELETRODO TIPO FÀCÀ RETAPEQUENA (67À04) - REF EER7,. l MAT\IUÀL DO USUÁRIO ESPEC. AMBENTÀL TEMPEP"ATURÀ DE OPERAÇÃO: O A +sOCC

-

-

-

-

-

-

RELÀTrVÀ: 15 À

10
11

L2

L4

(OPERÀÇÁO)

fsur,eoom DE FÁcrL urrlrzÀçÁo,s

10 À 90t

(ÀR!{ÀZENÀMENTO).

RÁprDÀ, BÀrxo coNslrMo DE ENERGTA,
trcoupectape E cou lrlrÀ ESTRUTURÀ REsrsrENTE, rDEAL PÀRA sELAR EMBÀLÀGENS
ãurrlrzeom pÀRÀ o pRocEsso DE EsrERrLrzÀçÃo, voLTÀcEM: 110v ou 220v,
lnusrsrÊHcrl BLrNDÀDÀ EM Àço rNoxrDÁvÉL DE ÀLTA DURABTLTDADE, porÊNcrÀ 5ow,
lrneouÊttcre so/6oHz.
il'{INI ENCUBÀDoRA BIoLoGIcAS - MATERIÀI PLÁsTIco ABS, CÀPÀCIDÀDE 04 INICÀDORES

$crcr,o
13

90t

il{EsA ÀuxrLrÀR rNox 4ox4ox8o

24 ou 48

ECÀGEM

HoRÀs (vÀpoR),

TEMpERATURÀ

uÁx:ue DE rNcuBAÇÃo

úE

úio Í :

CóuFÉccroNADos EM ALUMtNTo PERFTLADo coM RoLAMENToS

-

rMpAcro - psÀr copos 4 copos DEI
lror,rusrrnruo DE ÀLTo pRoDUTo
22 x 25 x 32 cM (L x À x c )
Bcouôurco DnGNsÁo Do
kc prso Do pRoDUTo EMBÀLÀDo 1,100 KG.

3.0.DÀS OBRrGÀçôES DO CONERATÂ}|rE

I'ND

I

T'ND

TJND

PESO DO ÀPÀRELHC

PERMITEM À MOVIMENTÀÇÃO COM DOIS BRÀÇOS, UM HORIZONTÀL E UN
CO ÀLCÀNSE HORIZONTÀL DE 15OO MM E MOVIMENTO VERTICÀI DE 30 GPÀUS
BÀIXO E 25 GR,AUS PÀRA CIMA, CABEçOTE COM SISTEMA DE ÀTERP"AMENTO PÀRiâ
PROTEÇÁO ÀO OPERADOR, IMERSÃO EM ÓLSO GARÀNTE REFERIGEP"AÇÃO E
SOLÀI!{ENTO ETICÀZES, MESMO NOS CÀSOS DE USO INTENSIVO, TENSÃO NOMINÀL 70
, CORPGNTE DE 8 MÀ, DISPLÀY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCÀLÀ
DE 0,1 À 2,5 SEGUNDOS POTÊNCrÀ 1,20 KVA
DIMENSÃO DO VISOR 19,2 X 9,5 CM MÀTERIÀI.
hauaRÀ EscURÀ ODONTOLÓGICA

E

15

O

E

6ooc,

irnnouÊwcrn so/ 6otz, porÊNcrÀ 10w.
Lolapposson 5OL/8 PÉ9/2HP DESLOCÀI4ENTO TEÓRICO8 PÉS,/MIN - 227 LlMÍN PRESSÃC
loe oppRÀçÁo MÍNrMÀ Bo LBE/poL! - 5,5 BÀR pREssÃo DE oPERAçÁo uÁxrue 12oBF/PoL3
1?50 RpM No DE prsrôEs 2 - L NÍvEL DE RUÍDo 62 À ?5 DB,
l- e,g ean RorÀÇÃo
pol,os 4 voLIrME Do RESERvÀTónro 50r,, coR BIUANco DrMEsÕEs uÁxruas
fovúunno DE
lzso x aoo x 7oo PEso 4oKG
CAII{ENTE BÀLÀNCEADOS ÀTRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSÀM

I'ND
I'ND

2OO

I'ND

I{L -

PESO DO

FORMÀTC
PRODUTO 1

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e comple ta fiscalização, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo Iv
{.o.Dàs

oBRrGlçÕEE Do CONrBÀrlDO

4.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil.,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títu1o, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
4.2.Substit.uir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alterações, inrperfeições ou guaisguer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou emparte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expxessa autorização do Contratante.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatj.bilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo Processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre gue solicitado.
4.5.Emitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filia1 da empresa que efetivamênte participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6.Executar todas as obrígações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes.

4.7.Outras obrigaçôes estabelecidas e relacionadas na Mj-nuta do Contrato - Anexo Iv.

5.O.DO PRÀZO E DÀ \IIGôICII
5.1.O prazo máximo de entrega do

objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Àrt. 57, §1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: em até (trinta) dias corridos.
5.2.4 vigência do respectivo contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de
202L, considerado da data de sua assinatura.
6.0.DO REÀrt Sràüntao

6.1.Preços registrados - revisão:
6.1.1.No caso de reconhecimento do desequilibrio econômico-financeiro do preÇo inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar

a negociação.

6.1.2.Quando o preço regj-strado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveni.ente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a reduçâo dos
preÇos aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificaçôes. Os fornecedores que náo aceitarem reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumÍdo, sem aplicação de penalidade. À ordem de
classificação dos fornecedores gue aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará

a classificaÇão original.

6.1.3.Na ocorrência do preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.1.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados,' e
6.1.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.1.4.0 realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de
dados, lndices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis que assegurem o levantamento
adeguado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar
a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
6.1.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá
ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
6.1.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenÇão da contrataÇão mais vantajosa.
não puder cumprir

6.2.PreÇos contratados - reajuste:
6.2.1.Os preços contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os PreÇos
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.2.3.Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamênto, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, Iiguidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.2.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
6.2.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o gue vj-er a ser determinado pela
legislação então em vigor.

6.2.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terrno aditivo.
5.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
7.0.DO

PÀCIxENEO

7.1.O Pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
7.2.O desembolso máxino do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, guando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação gualquer obrigação
financeira gue the for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o Pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
8.0.DÀ COüPRO\ràÇâO DE EXEoÍrçÁO E RECEBTUENTO DO OBarErO
8.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigações
Pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
9. o.DOS PROCEDITíE}IIOS DE rrSCtI.rZÀÇãO E cEnENCTà!íElraO

9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Eiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fj-scalizar a sua execução,
respectj.vamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes
a essas atribuições.
9.2.4 administração e os demais atos de controle da correspondente Àta de Registro de Preços,
decorrente do competente processo licitatório,
serão realizados através do Departamento de
Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de PrêÇos.
9.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesguisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens regÍstrados, nas
mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do vafor máximo a
ser pago para a correspondente contratação.
10 . 0. DÀS gÀlrÇôEs

ÀDüíntIgIRÀ[rt AS
10.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva

ata de registro de preços, nâo
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, decl-arar informações falsas ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Dist.rito Eederal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICÀE do Governo Eederal e de sistemas sêmelhantes mantídos por
Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominaçôes legais.
10.2.4s referidas sanÇões descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
ç[ue, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa
recusada pela Administração.
10.3.4 recusa injusta em deixar de cumprj-r as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penal.idades previstas nos Àrts. 85 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multa de mora de 0r5* (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo
total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
10.4.Se o vaLor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamênto a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
10.5.Após a apticação de quaisguer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento lega1 da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro corresPondente.
11. 0.DÀ CoTiPENSÀÇÃO FINIIICETRA

11.L.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no Pagamento
serão calculados com utilizaÇão da seguj-nte fórmula: EM = N x vP x Í, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP = valor da parcela a ser pagai e I - índice de compensação financeira, assim apurado: I (TX + 100) + 365r sendo TX = percentuaf do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
pela
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
legislação então em vigor.

12.0.DO

!íODET.o DE PROBOS8À

72.1.É parte integrante deste Termo de Referência o rnodelo de proposta corrêspondente, podêndo

o licitante uti-Ii-za-lo

como

referência - Ànexo

P€NÀTÀ CRIST]NA SILVEIRJA NEVES VASCONCELOS
SECRETÁRIÀ

01.

P.:".""
ii

Xi!.

fl".,+x:

EETÀDO

PRET'EIEI'RÀ IiT'NICIPÀL DE IIOGEIRO

coMlsslo
INE:(o 01 àO TEnIíO DI REIERÊNCIÀ

-

PER!íÀIIENTIE DE LrCIIÀçÃO

PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOOO2/202L

PROPOSTÀ
REItrREDIIE: PREGÃO ELEIRÔNICO

N"

PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGETRO

OOOO2/2021
- PB.

OBiIETO: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESÀ PARA ÀOUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO E
ÀDEQUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE ÀSSISTÊNCIA ODONTOLÓGICÀ NA ATENÇÃo PRIMÁRIÀ À saÚoT DESTE MUNICTPIo.
PROPONENTE:

CNPiÍ:

Prezados Senhores,
Nos termos da

licitação

em

epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
llrNCT/}DDEIá U![IDÀDI @ÀtrTIDII'E PR!çO Ut[r8. DRrçO SOEIL

IRÀDÀOR

1

SER UTILIZÀDO

).

- BATERIA (SEM EIO)
COM OU SEM FI, LUZ

UND

POR LED DE ÀLTÀ POTÊNCIÀ 1125
TEMPORIZÀDOR PÀP.A POLIMERI

CIÀREN'IENTO:

5, 10 E 20 SEGUNDOS COM B
5 SEGUNDOS E

INDICÀTIVO À CÀDÀ

DÀ OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO

Oe

: 3OO

SEGI,NDOS PROFI,NDIDÀDE
zÀçÃPo DE 6 MM. LED rNDICÀTM

IP

SONORO

co

s

DO TEUPO

100v

DECRESCENTE

- 240, coRPo DÀ

DO EM ÀBS, PEçÀ DE MÃO
MELHOR MÀUSEIO. TEMPO DE USO
TOTÀI - 120 MINUTOS. SILENCIOSO,
NÁo NECESSITÀ DE VENTILAÇÁo FoRÇÀDA,

INTERNO AUTOMÀTICO:
CÀMENTE À POTÊNCIA
IRà

DE

LVZ.

FOTOPOTIMERI
EM EIBRÀ ÓPITCA
(SEM TUGÀ DE LUZ), ÀUTOCLÀVÁVEL À 134OC
DE

GIRO DE 360O. SISTEMÀ STÀND
LIGÀ ÀUTOMÀTICÀMENTE ÀPóS 2

BY

UTILI
rco

2

UND

IFÀ;ULTRÀSSOM COM .IÀTO ÀLTSONI
CERJAMIC, CHÀVE SELETORÀ ULTRJA-SOM
DE BICÀRBONÀTO, SINTONIÀ AUTOMÁTI
EREOUENCIÀ, AüUSTE DO NÍVEL DÀ

ICÀ,

ESCÀLÀ DOS

ICÀ DE CORES, FÀCILITAM

NÍVEL

OS

PERIODONTIA, ENDODONTIÀ

OU

DO ULTRÀ-SOM COM SISTEMÀ

GERÀL,

DE

VEL E ÀUTOCLÀVÁVEL, AUMENTÀ À VI
DO TRÀNDUTOR, CÀNETÀ DO
SONIC .'ET CEP"N,IIC JÀTO
COM SISTEMÀ DE REMOçÃO DO
STURADOR PÀR]A LIMPEZA E ÀUTOCLÀVÀGEM,

SSURIZÀÇÁO INTERNÀ DO ÀR E DÀ
DOS TERMINÀIS DE ENTRÀDÀ, S
CO SINCRONIZÀDO COM

DES PÀRÀ PROPORCIONAR CORTES
PIR.ÀÇÕES DA ÁGUÀ E ÀR INSTÀNTÀNEÀMENTE,
BI
sÓDIo DÀ VÁWLA ÀTÉ À PEÇA DE

SPRESSURIZÀÇÁO INTERNÀ DO

DE

}!ÃO,

VÀRREDUP,A ÀUTMÁTICÀ,
ÀJUSTE FINO PÀRÀ CONTROLE

E AR POSSIBILITÀM
SSIDÀDE DE CÀDÀ

ÀDEOUÀR

J

DO BICÀRBONÀTO DE SÓDIO, REISTENTE E
TÀ}IPA TR;NiISPARENTE, FILTRO DE AR
DRENÀGEM SEMI-AUTO}{ÁTICÀ, ULTRASSOM

JÀTO SONIC iIET CEP"AMIC, PEÇÀS DE
ANÀTÔMICÀ COM }4ANGUEIRÀS

ELEXÍVE]S, PEDÀL PÀRÀ

COI\,{

CO!,l
COM

MÃO

LISÀS, LEVES

E

ÀCIONÀMENTO, KITPÀR,A

ESTERILIZÀÇÃO, ÀCOMPNiIHÀ O SUPORTE (03)
TRÊS INSERTOS E CHÀVE DE ÀPERTO;GÀBINETE
CONTECCIONÀDO
3

EM PTÁSTICO

RESISTENTE,

ULTRÀSSOM .'ÀTO SONIC .]ET CERÀMIC.
KIT DE CÀNETÀ (ÀLIÀ ROTÀÇÃO, CONTP"A ÃNGULO

E BÀIXA ROTÀÇÁO) BÀIXA GER,AÇÃO
ACOPLÀMENTO MULTIELEX SISTEMÀ

PB.13VÍ DE POTÊNCIÀ

UND

10

UND

1

DECÀLOR,

DE

BROCÀS

2, ?BAR, SPRÀY TRIPO,

ROLÀMENTOS EM CERÂMICA.
4

5

PEÇÀ RETÀ

-

ESTERILIZÀÇÃO ÀUTOCLÀVAVET

ATÉ 135.c PEso LIQUIDo INFERIoR À sOG,
ROTÀÇÃO 12.400 RPM/MIN SISTE!{À DE ENCAIXE
INTRÀGIRÀTÓRIO FIXÀÇÃO DA BROCA;GIRO DE
ANEL COM EXTREMÀ SIMPLICIDÀDE E RÀPIDEZ
TIPO DE BROCÀ FG STÀNDARD TRÀSMISSÃO 1:1
DESTILÀDOR,À DIMENSOES DO PRODUTO:
DrÂMENTRO: 23,sCM, ÀLTUR.À: 39,oCM, PESO

LÍQUIDo: 3,160KG, PEso BRUTO

UND

COM

4,150KG, PESO DO FTSERVATÓRIO
COLETÀ,/ENCHIMENTO: 0,280KG,

EMBÀLÀGEM:

DE

ATIMENTÀçÁO: BIVOLT, FREOUÊNCIÀ: 50/60

POTÊNCIÀ DE

HZ,

CÀPÀCIDÀDE

TF"ABÀLHO:

750W,

DE VOtUllE DESTILADO:

1

LTIHORÀ, CÀPÀCIDÀDE TORÀL DÀ CUBÀ DE INOX:
LITROS.
6

MOTOR ENDONDONTICO P.ECIPROCANTE +
LOCÀLIZÀDOR ÀPICÀL - PàINEL VISÍVEL DE

EÁCIL

ÀCESSO

EM LCD,

ÀCIONÀMENTO

UND

1

UND

1

NÀ

PRóPRIÀ PEÇA DE I,IÁO;À VELOCIDADE DE
ROTÀÇÁO E O TOROUE PODEM SER AJSUTADOS -

POSSUI 9

PROGRAMÀÇÔES PRÉ-DEFINIDÀS,

LOCÀLIZÀDOR

DO ÁPTCP DE

DUPLÀ

FREOUÊNCIA, OUÀTRO MODOS DE OPERÀÇÁO,
PERMITE A UTILIZAÇÁO DE DIVERSOSTIPOS DE
BROCÀS
TORQUE

E LIMÀS

REVERSO ÀUTOMÁTICO

POR

E REDUÇÃO DE VELOCIDÀDE POR TOROUE:

SENTIDO DE

TORAçÃO ÀJUSTÁVEI
(ESOUERDÀ/DIREITÀ) ; FONTE DE ÀLIMENTAÇÃO
CHAVEÀDÀ BIVOLT AUTOMÁTICÀ OUE PERMITE
UTILIZÀR O EOUIPÀMENTO EM OUÀLOUER TENSÃO
DE ALIMEMTÀÇÁO ENTRE 1OO À 24OV50/6OHZ; BÀTERIÀ RECÀRREGÉVEL DE ATTÀ

LI-ION, DESLIGÀMENTO ÀUTOMÁICO
DA ENERGIÀ,. BÀIXO NÍVEL DE RUÍDO E
VIBRÀÇÁO, VÀRIÀÇÃO DE VELOCIDADE DE
ROTÀÇÃO DO MTCROMOTOR 125-625RPM,
VÀRIÀÇÀO POR TORQUE 0.3 - 4.ON.CM CONTP"À
fuieuro 1:1 ÀurocI,ÀvÁvuL ÀTÉ 135'c, EÁcr[
ACOPLÀMENTOÀTRÀVÉS DO SISTEMÀ INTRA
GIRÀTÓRIO, TRÀSMISSÃO 1:1 ÀDÀPTÁVEL PÀPÀ
CAPACIDÀDE

OUALOUER SISTEMÀ ROTATÁIO, PRECISÃO NO
CoNTROLE DE ROTÀÇÁO COM VÀrRÀÇÁO DE 125 À
625 RPM; PESO LTOUIDO INTERIOR À sOG,

BÀIXO RUÍDO DE TP"ABALHO SISTE}IA

BUTTON MICROMOTOR ELÉTRUICO

PUSH
CORPO

FABRICÀDO EM À],I'MÍNIO, REDUTOR ÀCOPLADO
AO MICROMOTOR, ROTÀÇÂO PROGRN{ÁVEL DE 125
RPM À625 RPM; POSSUI REGULÀGEM DE ROTÀÇÃO
E REVERSÂO ÀCOPLN{ENTO - SISTEMÀ INTRÀ,

BAIXO RUÍDO DE TRÀBÀLHO TORQUE AJUSTÁVET
DE 0.3 - 1l .0 N. CM.
7

SENSOR PÀR.A RÀDIOGRÀFIÀ

TiETROS, DTMENSSÔES
rÀMÀNHO:

tíM,;

I

1.9

DIGITÀL - CÀBO 3
, 27,5X38,5X6t

(MN)

MEGÀPIXET.; ÁRTE SENSÍVEL 675
UÁXTUI TEÓRICA: 27 PL/T!M.

RESOLUÇÃO

IUTOCLÀVE zLL - 2 CICLOS D ETEMPER,ÀTURÀ
L2L/I34 GR,AUS, PÀINEL ANÀLÓGICO; BIVOLT
I27 /220 VAC/ sOHZ - 6OH, PLACA ELETRÔNICÀ
3OM MICROCONTROLÀDOR; PÀINEL ERONTÀI DE
IEMBR,ANA; MÀNÔMETRO COM ESCALAS DE

UND

E TEMPERÀTURA; CICLO DE TRÀBÀLHO
AUTO!{ÁTICO; SECAGEM COM PORTÀ
PRESSÁO

ENTREÀBERTÀ/FECHÀDÀ, TERMOTASTO
SEGUP.ÀNÇÀ PÀRÀ PROTEÇÁO

DE
E
DE

DÀ RESISTÊNCIÀ

SOBRE ÀAUECTMENTO DÀ CÀ{ÀRÀ' SENSOR
PRESSÁO,. VÁLWLÀS DE SEGURÀNÇA (ÀNTIVÁCUO
E SOBRE PRESSÃO), ABASTECIMENTO DE ÁGUÀ

!{ÀNUÀT; A]iIEL DE VEDAÇÁO

DÀ PORTÀ E}I

.-{

LICONE, PORTÀ

COM rECHÀMENTO

cÂMÀRÀ EM ÀÇo INoxIDÁvEL REVESTI
MÀTERIÀL ISOLÀNTE AO CÀLOR,
SUPORTE (OPCIONAL),EI'SÍVEL DE
MANGUEIRA,

SOBRECORRENTE,
E COPO.

IP"À
9

STURI ELETRICO

-

CORTE 1OOW

-

150W

-

UND

CÀRGÀ 3OO OHMS BLEND:

cÀRGÀ 300 OH!{S COÀGUrÀÇÃO: 25VÍ
3OO OHMS FREQUÊNCIÀ: CORTE: TI{2

SENOIDÀI BLEND: 442 KHZ MODULÀDO À 30,
- DUTY 49t COÀGULÀÇÃO SPRAY,
IDÀT COM TÀXÀ DE REPETIÇÃO DE 30,3
: ÀLTURÀ: 14,4 CM;LÀRGURjÀ: 23,
PROEITNDIDÀDE: 23,sCMi
: REDE ELÉTRÍCA

PESO:

-

2,6

KG;

LLO/220

(ÀuToMÁTrco) - 50/60H2 AcESsóRros: 1
PTÀCÀNEUTR.A- REF CPN-4001
- REF PS-IOO - 1 CÀNETÀ PADRÃO
- REE CPB-100, 1 PLÀCÀ NEUTRÀ
(150X100X0,5r{!{) - REF PN-100 2 1
FORÇÀ (3M - 3X0,75MM) 1 KrT

DE BÀ]XÀ -

REF

KEB-IOO

TIPO ÀGULHÀ (85}tr.{) - REF EÀ-85
TIPO ÀGULHÀ DE DEPILÀÇÃO (66MM)
REF EÀ-66 1 ELETRODO TIPO ÀLÇÀ

16=4,3lül - REF EÀL-4.5, I ELETRODO TI
l0=2,Lt&ll - REF EB-2,1; 1
BOLÀ @=4,2W1 - REF EB-{,2;
TIPO FÀCÀ RETÀPEOUENA

EFR-6?, 1II{A}IUÀL DO
TEMPERÀTURÀ DE

(67MM)

USUÁRIO ESPEC.
OPEF"ÀÇÃO! O

Oc UMIDÀDE RELÀTIVA: 15 À

90
T'ND

10
11

UND

BAIXO

DE
COM UMA

CONSUMO

ENERGIA,
E

ISTENTE, IDEÀL PARA SEtÀR
PÀRÀ O
PROCESSO
zÀÇÃo, VoLTÀGEM: 110V OU 220V,
IsTÊNcIÀ BLINDADÀ EM ÀÇO INOXIDÁVÉL

DURÀBILIDÀDE, POTÊNCIÀ

sOW,

50 6oHZ

t2

BIOLOGICÀS

ÀBS,
24 OU 48

DE

INCUBÀÇÁO 60OC,

POTÊNCIÀ

6

UND

CÀPÀCIDÀDE O4
HORÀS (VÀPOR),
1OW.
UND

13

- 227 LlMÍN PRESSÁO
MÍNr!{À 80 LBF/POL3 - 5,5

PÉS"/MIN

DE OPERÀçÁO rqÁXrUa 12OBF/POL3

,9 BÀR ROTÀÇÃO 1750 RPM N' DE PISTÕES
L NÍVEL DE RUÍDO 62 A 75 DB, NÚMERO
4 VOLUME DO RESERVÀTÓRIO 50I,,
DrMESÔES l,|ÁXrUnS ?50 X 400 x
-

14

CONFECCIONÀDOS

PERFILÀDO

UND

COM

BÀIÀNCEADOS ÀTRAVÉS
OUE COMPENSA!{ O PESO DO

E

PERMITEM

A

MOVIMENTAÇÁO

BR,AÇOS, UM HORIZONTAI,
ÀLCÀNSE HORIZONTÀL

E

E
DE

MOVIMENTO VERTICÀL DE 30 GRÀUS
E 25 GRÀUS PÀRÀ CI}!À, CABEÇOTE

DE

ÀO

ÀTERP"AMENTO PÀRA
OPER,ADOR, IMERSÁO EM

E I
NOS CÀSOS DE
TENSÃO NOMINÀL 7O KVP,
DE 8 MA, DISPLAY INDICADOR
REFERIGERÀÇÃO

MESMO

DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA

tA2
15

1

5
ESCT'PÀ

GR.âDUÀDA

20

KVÀ.
UND

't

L9,2 X 9,5

CM MÀTERIAI
ÀLTO IMPÀCTO - PSAI COPOS 4 COPOS
ML - FORMATO ECONÔMICO DII{ENSÃO

22x25X32CM(LXÀXC)

PRODUTO

1

KG PESO DO

KG

VALOR GLOBÀL DÀ PROPOSTÀ

-

RS

PRODUTO

(\

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÔES DE PÀGÀMENTO

VÀL]DÀDE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para

fins de

pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPE/ASSINÀTURÀ

Representante legal do proponente

OBSERVÀÇÃo:

a ploposta deverá se! elaborada

em

papel titnbrado do ProPonente.

{

-x'
ESIÀDO DÀ

PREFEIII'RÀ IíI'NICIPÀI. DE IiOCEIRO
coüilssÂo PER!íÀNENTE DE LrCrTÀÇÃO

âIIE(O

rr -

PREGÃO Er.ErRÔNrCO

MODELO DE DECLARÀÇÃO

rlo

OOOO2/2021

- não possuir no quadro societário servidor do

ORC

REDERENSE: PnEGÃO ELE1tsÔIIICO N. 00002/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.
PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÃO de que não possui no guadro societário, servidor público da ativa do órgão
real-izador do certame ou de gualguer entj-dade a ele vinculada.
gualificado declara nâo possuir en seu quadro societário e de funcionários,
gualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogeiro,
como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.
O proponente acima

Local e Data

NOME/CPT/ÀSSINÀTURÀ

Representante legal do proponente.
oBSERVÀÇÃo:

a declaração deverá ser elaborada

em

papel timbrado do proponente.

[F!T]irrfjf:!

PREFEIIURf, I@NICIPÀ! DI I@GEIRO
corllssÂo PEmíAltElrTE DE LrCrrÀCrlO

ÀlIE:(o

rrr -

pRlclo Er.ETÚNrco N. 00002/2021

MINUTA DA ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀIÀ DE REGISIRO DE

PRE@S

No: ....1202L

Àos
dias do mês de .. de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraíba, Iocalizada na Av. Presidente ,João Pessoa - Centro Mogeiro - PB, nos termos da Decreto Federal no 7.892, de 23 de rlaneiro de 2013; Decreto Federal
no 1-0.024t de 20 de Setembro de 2019; e legís1ação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; e, ainda, Çonforme a classificação da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico n" 00002/2021 que objetiva o registro de preços para: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESÀ
PARÀ ÀOUTSIÇÃO DE EOUIPÀMENTOS ODONTOLÓCTCO PARA ESTRUTURÀÇÃO E ÀDEOUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE
ÀSsrSTÊNcrÀ oDoNToLÓGrcÀ NA ÀTENÇÃo PR]MÁRIA À saÚou DESTE MUNrcrpro,- resolve registrar o preço
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente
- CNP., n" 08.866.501/0001-67.

Àta de Registro de Preços:

PREFEITURÀ MUNICIPÀL

DE

MOGEIRO

r'ENCEDOR:

:NPJ:

I.FII {Trfiarr-r,r.]

Irll la

rl

t.l r,

.\ I i/

{l

P.ul[Ir.
FtrtrT,§

crÁssulÀ pRrt{ErRA - Dt \ItLrDlDE Dos PREÇos:
À referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

t2

(doze) meses, considerados da data

À exist,ência de preços regi.strados não obriga a Plefeitura Municipal de Mogeiro firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de PreÇos ou nos guantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida. assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiÇões, sem que caiba direito a recurso
ou indenização.

cúusulÂ SEGINDÀ . DÀ mILIzÀçÍO DÀ ÀTà DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Àta, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serâo observadas as cláusulas e condições
constantes do Edita1 de licitação que a precedeu. modalidade Pregão Presencial n" 00002/202L,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. À presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Peta Prefeitura Municipal de Mogeiro, que também é o órgão gerenciador responsáveI pela
administraÇão e controle desta Àta, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
crÁusrrl.À rERcErnÀ

-

DÀs DrsPo§rçÕEs @Rl,rs:

Integram esta Àta, o Edital do Pregão Eletrônico no 00002/202! e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

rtà,nirl ,
Valor: R$
Item(s):
Valor: R$
cráusura ouâREÀ - Do ttoRo:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Àta, fÍca eleito o Foro da Comarca
de Itabaiana.

ESTÀDO DÀ

PREIEIIT'RÀ IIT'NICIPÀIJ DE IíOGEIRO
CoMIEEÃO PERIíA!|ENIE DE LrCrrÀÇÍrO

àlrEr«)

ry -

PREGÃO

ELEEÚNICO

rI"

OOOO2/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO
COIITRÀIO

No: ....1...-CPL
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRETEITURÀ MUNTCIPÀL DE
MOGEIRO E .........r
PARÀ FORNECIMENTO CONFOR!,IE DTSCRIMfNADO NESTE
INSTRUMENTO NÀ FORMA ÀBÀIXO:

Pelo prêsente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501,/0001-57, nêste ato
replesentada pelo Prefeito Antonio .Iosé Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.L99.644-9\,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRATÀNTE, e do outro lado
. ., CNP.I Íro . ..
, neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ....,
.. - ...7
...r Carteira de Identidade no ...., doravante simplesmente CONTRÀTADO, decidiram
CPF no
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condj-ções
seguintes:

- DO§ IUNDAIIEDITOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão Eletrônico n" 00002/2021, processada nos
termos da Decleto Federal n" 7.892, de 23 de,Janeiro de 2013; Decreto Federal n" 10.024, de 20
de Setembro de 20L9; e legislação pertinente, consideradas as aLterações posteriores das
referidas normas.

CIÁUSUIÀ PRIIíEIRÀ

crÁgsulÀ SEGUNDÀ - Do oBirEso:
O presente contrato tem por objeto:
ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURÀÇÃO

PRI}ÍÁRIÀ

À

E

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ AoUISIÇÃO DE EQUIPÀMENTOS
ADEQUAÇÃO DOS ÀII{BIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ÀTENÇÃO

SAÚOS DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão Eletrônico no 00002/2021 e instruÇões do Contratante, documentos
esses gue fican fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrj.ção; e
será realizado na forma parcelada.
crÁssulÀ EBCBTRÀ - Do vrroR E PRr@s:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de

R§

crÁusulÀ QIrÀRIÀ - Do REÀ.ru8[ÀilEtúTO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no Prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCÀIBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnímo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ger extinto ou de qualquer forma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o gue vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanegcente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por aPostilamento.
crássrÍrÀ egrnEÀ - DÀ DorrÇÍo:
As despesas corrêrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 340/2020 PORTARfA GM/MS N" 3.391/2OZO
02.040 sEc MUNrcrPÀL 02040.10.722.0004.2920 MANUTENÇÃo DÀs ÀTrvrDÀDES DA sEcRETÀRrÀ DE sÀúDE
3.3.90.39.00.00 001 ourRos SERV. DE TERC. PESSOÀ WRTDTCÀ 02040.10.301.10L2.1028 ÀOU]S. DE
EQUIPAMENTO PARA POSTOS

02040.10.301,.1012.2037
MÀNUTENCAO DÀS

DE

SÀUDE

MANUTENCAO DÀS

ÀTIVIDÀDES DO CEO

4.4.90.52.00.00 zLt

EQUIPAMENTO

E

MÀTERIÀL

PERI.{,ANENTE

ÀTrVrDÀDES DO PROGRÀMA SÀUDE BUCÀL 02040.10.302.t0t3.2943

4.4.90.52.00.00 214

EQUIPAMENTO

E MATERIAL

PERI!{ÀNENTE

CIÁUSuIÀ SE}(tÀ . Do PÀGrlIENEo:
O Pagamento será efetuado na Tesouraria do

Contratante, mediante processo regular, da seguinte
manej.ra: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adimplemento.
crÁusulÀ sÉlluÀ - Do pRÀzo E DÀ wchtcrÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e
hipóteses prevístas no Art. 57, § 1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: em até (trinta) dias corridos.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercicio financej.ro de 202L,
consi-derada da data de sua assinatura,
crÁusura orrÀrrÀ

-

DÀs oBRrcÀçÕES Do coNTRÀEâNrE:

a - Efetuar o pagament,o relativo ao fornecimento efetivanente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualguer irregularidade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução. respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de infornações pertinentes a
essas atribuições.
cráusura NoNA - DÀtt oBRrcÀÇô8g Do colrrRÀErDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhorês parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títuLo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os sêus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão interessadoi
f - Não ceder, transferi-r ou subcontrat,ar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre gue solicitado.
crÁusulÀ DÉcrríf, - DÀ Àr.rERÀÇÃo E RESCrslo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts.'1'?, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contrat,ado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou
suprêssões que se fj-zerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabêIecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cl.íosulÀ DúcItIÀ

PRIUEINÀ

-

DO RECEBITíENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaçôes pactuadas,

os procedimentos e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts. ?3 a 16, da Lei 8.666/93.
clÁgstIlÀ DÉCIIíÀ SEGT,NDÀ . DAS PENÀI.IDâDES:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades Previstas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0r5t (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de at,raso na entrega, no início ou na execuÇâo do objeto ora
contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 1"0.520/02.
cLíusur.A DÉcruÀ rEncErRÀ

-

DÀ coüpnlsÀÇão trrNANcErRÀ:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxIronde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento; VP = valor da parcela a
serpagaiel=índicedecompensaçãofinanceirarassimapurado:I=(TX+100)+365rsendoTX
= percentual do IPCÀ-fBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de gualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
crÁusur,l DÉcruÀ ogrREÀ - Do BoRo:
Para dirimir as quêstôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Mogeiro TESTEMUNHÀS

PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTADO

em 02 (duas)
de

de

vias, o gual vai
de

