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EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº. 5715/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2017
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, através de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria n 011/2017 do dia 02
de Janeiro de 2017
1.2. , torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, sobre o Nº049/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/ LOTE,
na forma de Execução direta, no regime de menor PREÇO POR ITEM/LOTE, tendo por
finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito
neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e
subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e
demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus
anexos.
1.1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através do Sistema BLL
Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão
eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º
da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
1.1.2. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “BLL Compras” constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
(www.bll.org.br).
1.1.3. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do desempate quando
verificado ao final da disputa de preços.
1.1.4. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do Sistema
Eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 11/12/2017 às 10:00 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 21/12/2017 às 09:00 horas.
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);
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DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/12/2017 às 09:30 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/12/2017 às 10:30 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado,
através da Pregoeira e Equipe de Apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis
para
consulta
e
retirada
no
endereço
eletrônico
mencionado
e
site
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora
marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o
certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento-MT, sito à Avenida Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa Senhora
do Livramento - MT, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá/MT),
telefone: (65) 3351-1200 site: http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ ou pelo e-mail:
licitacao@livramento.mt.gov.br
1.1.4.1.
DF.

Para todas as referências de tempo, será observado o horário oficial de Brasília-

1.1.4.2.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data posterior,
mediante comunicação da Pregoeira aos Licitantes.
1.2. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo
5715/PMNSL/2017, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.
2.
DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de
materiais odontológicos visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com as quantidades e especificações constantes neste termo de Referência.
2.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo
de Referência e as normas vigentes que a ele se aplicarem.
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2.2. A licitação será dividida em itens/lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
3.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou
Licitante poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste PREGÃO ELETRÔNICO,
conforme Art. 18 § 1º e § 2º do Decreto Federal n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, devendo o
Licitante mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se
PREFERENCIALMENTE via e-mail: licitcao@livramento.mt.gov.br (ao transmitir o e-mail, o
mesmo deverá ser confirmado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, para não tornar sem efeito, pelo
telefone (65) 3351-1200, ou ainda, protocolar o original junto à sede desta Prefeitura, sito à Avenida
Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa Senhora do Livramento - MT, em dias úteis nos
horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá/MT.
3.2. Caberá a Pregoeira, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a petição no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas.
3.3. A decisão da Pregoeira quanto à petição será informado preferencialmente via e-mail (aquele
informado na petição), ficando o Licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações
prestadas pela Pregoeira.
3.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de
preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
3.5. Até a data definida para a sessão inaugural, o Licitante que não obtiver resposta da impugnação
protocolada, a Pregoeira antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para
confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido
certame.
4.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE
DEVERÃO SER INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus
anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, referentes
ao processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO conforme Art. 19 do Decreto
5.450 de 31 de maio de 2005, manifestando-se SOMENTE via e-mail:
licitacao@livramento;mt.gov.br (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pela
Pregoeira e Equipe de Apoio, para não tornar sem efeito, pelo telefone (65) 3351-1200), ou ainda,
protocolar o original junto à sede desta Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT,
sito à Av. Coronel Botelho n.º 458, CEP 78.170.000, Nossa Senhora do Livramento – Mato Grosso,
em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá-MT), devendo o Licitante
mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.
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4.2. Até a data definida para a sessão inaugural, o Licitante que não obtiver resposta do
esclarecimento protocolado, a Pregoeira antes da data e horário previsto suspenderá o certame
licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do
referido certame.
4.3. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital no
mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou
notas de esclarecimentos, aos Licitantes que tenham adquirido o Edital.
4.4. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações
que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso de
Prorrogação da Sessão de Abertura, com o prazo original, devidamente estabelecido no art. 4º, inciso
V da Lei Federal nº. 10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica
subsidiariamente a modalidade Pregão.
4.5. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que não causem alteração na formulação das propostas.
4.6. ERRATA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo implicar ou não na
formulação das propostas, podendo ou não reabrir o prazo inicialmente estabelecido.
4.7. AVISO DE REABERTURA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo ou
não reabrir o prazo inicialmente.
4.8. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira preferencialmente via email (aquele informado na petição), ficando o Licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das
informações prestadas pela Pregoeira.
5.

DAS CONDICAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. A participação nesta licitação importa ao Licitante na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará na
sumária DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante, no referido certame.
5.1.1. Não cabe aos Licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, os Licitantes deverão ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
5.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE
REFERÊNCIA).
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5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o Licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.
5.2.2. A ausência do representante legal da licitante nos horários e data marcadas no CHAT
MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e quaisquer
decisão tomada pela Pregoeira e aceitas pelas licitantes presentes.
5.3.

Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO às empresas que:

5.3.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus anexos, inclusive quanto à documentação
exigida para habilitação, e estiverem devidamente credenciados na Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil - BLL, através do site www.bll.org.br.
5.3.2. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente
estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta
Licitação.
5.3.3. Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da
natureza do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo
empregatício entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa
ou a própria Administração Pública.
5.3.4. Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, desde que atendidas
as exigências contidas nos itens que se seguem:
5.3.4.1.
As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão
apresentar, além dos documentos exigidos neste Edital, compromisso de
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder,
estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participação na
execução dos serviços, objeto da presente licitação, atendidas as condições
previstas no Art. 51 do Decreto nº 7.581/2011.
5.3.4.2. É vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um
consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou
em mais de um consórcio.
5.3.4.3. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a uma empresa brasileira.
5.3.4.4. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
conclusão do objeto licitado, até sua aceitação, por meio do Termo de Recebimento
Definitivo.
5.3.4.5. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes.
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5.3.4.6. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do
Consórcio, subscrito por quem tenha competência em cada uma das empresas.
5.3.4.7. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da
cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital, especialmente as
constantes deste subitem 5.3.4.
5.3.5. Todas as empresas participantes, individualmente ou em consórcio, deverão ter, no seu
objeto social, atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado.
5.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que estejam
enquadradas nos seguintes casos:
5.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação.
5.4.2. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por
órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde
que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição.
5.4.3. Estrangeiras que não funcionem no País.
5.4.4. Que tenham sido consideradas inidôneas por quaisquer órgãos governamentais, autárquicos,
funcionais ou de economia mista.
5.5.

Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

5.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada à Prefeitura Municipal de NOSSA
SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente
ou responsável técnico.
5.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho
da empresa Licitante, bem como, procurador/representante da empresa, em conformidade com o Art.
12 da Constituição Estadual c/c Art. 155 da Lei Complementar nº 68/1992.
6.

DA PARTICIPAÇÃO

6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante do Licitante credenciado e subseqüente cadastramento da proposta
inicial de preços, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, observados data e horário limite
estabelecidos.
6.2. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
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6.3. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
6.4. Um Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um
Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas
em consideração e serão rejeitadas por esta Prefeitura.
6.4.1. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro,
as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes
legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra
empresa.
6.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no Sistema Eletrônico poderá ser esclarecida ou
através de uma corretora de mercadorias associada ou pelo telefone: (41) 3042-9909, ou e-mail
suporte15@bll.org.br.
7.
DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
7.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da Sessão Pública via internet;
7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br;
7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, única e
exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica
para a realização das transações inerentes em qualquer PREGÃO na forma ELETRÔNICA:
7.4. Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital, a procuração
e a cédula de identidade e CPF do representante legal credenciado para o acesso ao sistema
Eletrônico no site www.bll.org.br;
7.5. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por meio
da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto (exemplos:
Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou particular,
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao
certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida em Cartório),
esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura
na direção da empresa;
7.6. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da CPL do contrato social ou
equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados de
Documento Oficial de identificação (RG, CPF, Carteira de Motorista ou outros) em cópia
autenticada em cartório, ou por servidor da CPL.
7.7. Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da cópia
autenticada em cartório ou por servidor da CPL do contrato social (1ª e última alteração ou
contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de identidade do sócio-gerente e do
procurador;
7.8. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento, Contrato Social, em vigor,
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registrado na Junta Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível
com o objeto desta Licitação;
7.8.1.
Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.8.2.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.8.3.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.9. Os documentos para credenciamento, exigidos no edital deverão ser apresentados com
cópia autenticada em cartório competente, quando se tratar de empresa não localizada na
cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT, sendo de Nossa Senhora do Livramento-MT
os membros da Comissão podem autenticar;
7.10. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível em todas
as sessões pertinentes a este certame licitatório;
7.11. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no CHAT
MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e
quaisquer decisão tomada pelo(a) Pregoeiro(a) e aceitas pelas licitantes presentes;
7.12. As microempresas ou as empresas de pequeno porte deverão manifestar em campo próprio do
Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei complementar
147/2014;
7.13. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 Lei
complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE
EM BENEFICIAR-SE DA MESMA.
7.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
7.15. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
Sistema, ou da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT,
promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que, por terceiros.
7.16. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
7.17. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em
campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados
os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a
regularidade fiscal.
8.

DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1.
O encaminhamento de proposta para o Sistema Eletrônico pressupõe o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
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8.2.
Até a data da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
8.3.
Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto
ao registro de sua proposta de preço (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificação
da empresa no certame, pela pregoeira.
8.4 Na proposta de Preço REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as
seguintes condições:
8.4.1 Preço total de cada item/lote, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme
estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional
(R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO
II – MODELO DE CARTA PROPOSTA do presente edital;
8.4.2. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as
impostos, ICMS, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto desta licitação;
8.4.3. Deverão estar de acordo as especificações do objeto, conforme Anexo II – MODELO DE
CARTA PROPOSTA, incluindo marca, modelo e outros elementos que identifiquem e constatem as
configurações cotadas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
8.4.4. Descrição detalhada dos produtos, ficando expressamente vedado a indicação de 02
(duas) ou mais marcas para cada item/lote, exceto quando determinar o edital.
8.4.5. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível, bem como prazo e
local de entrega sob pena de desclassificação.
8.5 A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.6 O Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes
da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis.
8.7. É obrigatório a apresentação da MARCA e quando solicitado pela pregoeira no campo da
proposta MODELO do objeto a não apresentação causará a desclassificação.
8.8 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
8.9 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
9
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9.
DA ABERTURA
NEGOCIAÇÃO

DAS

PROPOSTAS,

FORMULAÇÃO

DOS

LANCES

E

9.1. A partir das 10:30 ( HORÁRIO DE BRASÍLIA), do dia 21 de dezembro de 2017, terá
inicio a Sessão Pública do Presente PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de
preços recebidas, em conformidade com o edital, e que deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente Edital e seus anexos.
9.2. Em seguida, ocorrerá o inicio da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente, no site
www.bll.org.br, conforme estabelecido no Sistema Eletrônico.
9.3. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, a pregoeira
não atenderá o telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão
9.4. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar
da sessão de lances. A cada lance ofertado o Licitante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.5. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
9.6. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas)
casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo II - MODELO DE CARTA
PROPOSTA, do presente edital
9.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
9.8. Durante o transcurso da sessão pública os Licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais Licitantes.
9.9. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos
lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos
realizados.
9.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
Licitantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando
data e hora da reabertura da sessão.
9.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo
extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo)
a 30min (trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as
empresas apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO).
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9.12. Devido à imprevisão de tempo extra, os Licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de
lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa
frustrada por falta de tempo hábil.
9.13.
O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de
menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
9.14.
Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a Pregoeira aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá
a Pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido
pela administração pública.
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.
Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para a microempresa e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço.
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei
Complementar, será realizado sorteio.
9.15.
A Pregoeira anunciará o Licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.
9.16.
Após etapa de lances, a pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance de menor
valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação podendo a
negociação ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.17.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
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compatibilidade e a habilitação do Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá
negociar com o Licitante para que seja obtido preço melhor.
9.18.
Caso não ocorra lances, deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação
técnica prevista
9.19.
A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item/lote cujo preço total seja
superior ao estimado para contratação, constante do quadro Estimativo do setor de cotação de
preços da Secretaria responsável, a cargo de responsabilidade de cada Secretaria/Coordenadoria.
9.20.
Cumprida as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a (as) proposta (s) de Preços e os
Documentos de Habilitação da (s) empresa (s) classificada (s) com menor (es) lances, conforme
disposições contidas no presente edital.
9.21.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente ás
penalidades estabelecidas neste edital
9.22.
Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, estando habilitada a licitante e
tendo sido aceito o menor preço apurado, a Pregoeira declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s)
respectivo (s) lote (s), e o mesmo será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
9.23.
A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativa á Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO contarão em Ata divulgada no
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais forma de publicidade prevista na legislação pertinente.
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.1 O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO POR ITEM/LOTE, e o tipo da
licitação será o de MENOR PREÇO DO ITEM/LOTE devendo a Pregoeira, realizá-lo em
conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento
convocatório, e em sessão ou reunião da Pregoeira e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério,
solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos
a ele;
10.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR
ITEM/LOTE observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho
definidos no Edital;
10.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote.
10.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento
convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados na
ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
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10.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres,
relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados
pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;
10.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o
Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras,
escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme
disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade
Pregão;
10.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência
ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
10.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o
entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração
Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.
11 – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE
MENOR(ES) LANCES
11.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no ANEXO II
(modelo de carta proposta);
11.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO SER APRESENTADAS DE FORMA IMPRESSA
OU DATILOGRAFADA, REDIGIDA EM LÍNGUA PORTUGUESA, EM 01 (UMA) VIA SEM
RESSALVA, RASURAS, EMENDAS OU ENTRELINHAS, DATADA, RUBRICADA, EM
TODAS AS PÁGINAS E ASSINADA NA ÚLTIMA, PELO RESPONSÁVEL OU PROCURADOR
DA LICITANTE;
11.2.1. EM TODAS AS FOLHAS, O CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ, EXCETUANDO-SE
AS FOLHAS TIMBRADAS QUE JÁ TENHAM IMPRESSAS ESSAS INFORMAÇÕES,
PREFERENCIALMENTE COM ÍNDICE INDICANDO O NÚMERO DE PÁGINAS E
RESPECTIVO CONTEÚDO, TODAS AS FOLHAS SEQÜENCIALMENTE NUMERADAS;
11.3. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado no
ANEXO V deste Edital.
11.4. As propostas de preços deverão conter sob pena de desclassificação:
11.4.1. Indicação da exigência do Local de entrega, prazo de entrega, deste edital.
11.4.2. Quando se tratar de objetos que tenham a junção de outros componentes, devem ser
apresentados a Marca/Modelo de todos os componentes. Exemplo: Computador modelo (xx);
Monitor da marca (x) modelo (xx). Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
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11.4.3. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo
detalhadamente as características técnicas do objeto ofertado (caso seja exigido), constando os
quantitativos e valores unitários e totais, bem como a marca e modelo (caso seja exigido), conforme
modelo contido no ANEXO II deste Edital;
11.4.3.1. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação
de 02 (duas) ou mais marcas para cada item/lote.
11.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de abertura deste Pregão;
11.4.5. Preço unitário e total de cada item/lote, de acordo com o preço praticado no mercado (valor
fixo, irreajustável, de acordo com a legislação em vigor), conforme estabelece o inciso IV, do art. 43,
da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas)
casas decimais, considerando as quantidades constantes no Modelo de Carta Proposta – Anexo II
do presente edital;
11.4.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto desta licitação;
11.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as
disposições deste instrumento convocatório;
11.6. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos, irrisórios,
de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções
significativas;
11.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de
2008.
11.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
11.9. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
11.10. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ITEM 13 deste Edital, deverão ser
remetidos e legíveis para o e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br ou fac-simile pelo fone/fax
(65) 3351-1200, no prazo máximo de 02 (duas) horas, com posterior encaminhamento do
original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes.
11.11. O original da proposta de preço devidamente atualizada com o último lance e
documentos relativos à habilitação, da Licitante vencedora, solicitados no ITEM 13 deste
Edital, deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 04
(quatro) dias úteis, contados do encerramento da data da sessão pública virtual, juntamente
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com a proposta de preços escrita, a Comissão Permanente de Compras e Licitações da
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, aos cuidados da pregoeira no
endereço Av. Coronel Botelho n.º 458, CEP. 78.170.000, Nossa Senhora do Livramento-MT.
11.12. Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, sugerimos que a
mesma dê preferência para o envio de “SEDEX”, e ainda identificar o envelope com o número do
referido Pregão, para que esta CPL possa transmitir ao Pregoeiro(a) correspondente.
11.13 Nenhum dos documentos de propostas de preços poderão conter rasuras ou entrelinhas, não
sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos.
11.14. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 4 dias úteis,
acarretará a desclassificação.
11.15.
É PLENA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM
CONHECIMENTO DE TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
12 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13 - DA HABILITAÇÃO
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

1.1.1.

1.1.2.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
1.1.3.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1.1.4.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

1.1.5.
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13.4. Caso não conste pendência em referidos cadastros, o que será cientificado pela pregoeira, ao
licitante classificado em 1º lugar caberá a apresentação da documentação, de acordo com o disposto
no item 13. a 13.7, dos seguintes documentos:
13.5

– HABILITAÇÃO JURÍDICA:

13.5.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) e CPF dos proprietários da empresa
Licitante
13.5.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.5.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
13.5.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
13.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
13.5.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
13.5.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
nº 5.764, de 1971;
13.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
13.5.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações que foram
feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidação”, poderá ser apresentada a
Consolidação e as alterações posteriores, não necessitando apresentar as alterações anteriores à
Consolidação.
13.6.1 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:
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a. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser retiradas
no site: www.receita.fazenda.gov.br;
c. Tributos da União, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União e/ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa, podendo ser retirada no site: https://www.sefaz.mt.gov.br/;
d. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de
licitações, do respectivo domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de 17/11/2004,
ou equivalente, na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação; no
caso de empresas sediadas em Mato Grosso podendo ser retirada no site
http://www.sefaz.mt.gov.br/;
f. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, no caso das empresas sediadas em Mato
Grosso a emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou
equivalente na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação;
g. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio
tributário;
h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo
com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3º da Lei 12.440 de 7/07/2011.
http://www.tst.jus.br/certidao.
13.6.2. “Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas ‘e” e “f”, de
forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.
13.6.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
13.6.4. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
13.6.5. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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a) Declaração da licitante sob as penas da lei, de IDONEIDADE para licitar ou contratar com
a Administração Pública, (conforme modelo, ANEXO VIII), assinada por representante(s)
legal(is) da empresa.
b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.
32, § 2º, da Lei 8.666/93, (Anexo VI);
c) Declaração de que não possuiu em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menor(es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358, de 2002 (Anexo VI);
13.6.6. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo presidente, se
emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela
INTERNET, fica condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico;
13.6.7. As certidões fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos
negativas;
13.6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição (LC 123/06, art.43);
13.6.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
13.6.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no edital, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado ao Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;
13.6.11. No caso da participação em consórcios, serão exigidas as comprovações da
regularidade fiscal e trabalhista de cada uma das empresas participantes do consórcio.
13.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.7.1. Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e
concordatas) expedida(s) pelo(s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa)
dias;
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13.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
13.7.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
13.7.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
13.7.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima), publicados em Diário Oficial
ou -publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”, optantes ou não, poderão
apresentar, em substituição ao balanço patrimonial, a última Declaração Anual do Imposto de Renda
ou documento equivalente, desde que amparado pela legislação.
3) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de
sociedades anônimas;
4) O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social e por Contador legalmente habilitado.
5) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
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dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
13.7.6. Comprovação de aptidão para a prestação de serviço em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
13.7.6.1 O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado,
contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de
emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).
13.7.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia
simples, a ser autenticada pela Pregoeira e/ou sua Equipe de Apoio, mediante conferência com os
originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
13.7.8. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas a
agilizar os procedimentos de análise da documentação.
13.7.9. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar dos Licitantes, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para
atendimento.
13.7.10. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação do
Licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação, sendo assegurados os direitos previstos na legislação
pertinente.
13.7.11. Os documentos de habilitação deverão estar em nome do Licitante, com o número do CNPJ
e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa Licitante. Não se aceitará, portanto,
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial ou empresa da qual o Licitante seja
sucessor por qualquer processo de alteração societária.
13.7.12. Para fins de habilitação, a verificação pela Pregoeira e/ou Equipe de Apoio nos sites oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova.
13.7.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
13.7.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
13.7.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subseqüente.
13.7.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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13.7.17. Relativamente à apresentação de cópias e documentos, os Licitantes devem estar cientes de
que:
13.7.17.1. Serão aceitas somente cópias legíveis. 8.5.12.2 Não serão aceitos documentos cujas
datas estejam rasuradas.
13.8. Habilitação dos Licitantes em consórcio:
13.8.1. Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos no subitem 8.5 deste
Edital, o compromisso de constituição do consórcio por escritura pública ou documento particular
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem
como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada empresa consorciada pelos
atos praticados por qualquer deles, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato dela
eventualmente decorrente, conforme item 5.3.4.1 deste Edital;
13.8.2. Para prova de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, cada consorciado deverá
apresentar os documentos exigidos nos subitens 13, 13.5 e 13.6.1 e 13.6.5 deste Edital;
13.8.3. Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 13.7 deste Edital,
cada uma das consorciadas deverá comprovar possuir os índices contábeis mínimos indicados no
referido item;
13.8.4. Para prova de qualificação técnica, cada consorciado deverá apresentar o documento
indicado no subitem 13.7.6 e 13.7.6.1 deste Edital.
13.8.5. Para comprovação do patrimônio líquido exigido no item 13.7 admitirse-á o somatório do
patrimônio líquido de cada empresa consorciada, na proporção de sua respectiva participação no
consórcio.
14 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL
14.1. Nos casos em que o Pregoeiro (a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas de
preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do
preço final da proposta, obedecendo as seguintes disposições:
14.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último;
14.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os preços
unitários, o Pregoeiro (a) procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e
alterando em conseqüência o valor da proposta.
15 - DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
15.1. A Autorização de Compra terá força de CONTRATO, para fins desta licitação, conforme prevê
o art. 62, §2º da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber o disposto no art. 55 do mesmo
diploma legal (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
15.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para assinar e retirar a Autorização de
Compras no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
15.2.1. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a
Autorização de Compras e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à
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contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a
Prefeitura convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º
do mesmo diploma legal.
15.4. A empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na
licitação.
16. AS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
16.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I, ao
Edital.
17 DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
LIVRAMENTO
17.1.As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I ao
Edital.
18 DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. Fraudar na execução do contrato;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.5. Cometer fraude fiscal;
18.1.6. Não mantiver a proposta.
18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
18.2.2.
Multa moratória de 0,5% (por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
18.2.3.
Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
18.2.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
18.2.5.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
18.2.6.
Impedimento de licitar e contratar com
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

a

União

com

o

conseqüente

18.2.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
e os profissionais que:
18.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
18.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

19 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
19.1. Atendidas as especificações deste Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido aceito o
menor preço apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s)
item/lote (s), ADJUDICANDO-O.
19.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico,
sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
19.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que
decidiu o recurso.
19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação.
19.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.
20

O PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a entrega dos produtos, conforme
Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de
recebimento definitivo dos produtos pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada
secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.
20.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,
contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,
número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
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20.3.

O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor
dos materiais orçados, mediante a apresentação do comprovante de regularidade referente
FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça
do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440
de 7/07/2011.
20.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos
materiais, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os
custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas
Especificações e nas Normas indicadas neste processo.
20.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo
que referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as
exigências do Edital.
20.7. O critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
20.8. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
20.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
20.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a
seguir: nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e
acompanhar a mercadoria.
20.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem
somente após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;

21 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
21.1. As despesas referentes ao objeto mencionado neste termo correrão à conta do Programa de
Despesas, são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I ao Edital.
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previsto no Decreto
nº 3.931 de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e de
conformidade com o Decreto nº 119/2008 de 28/12/2008 que regulamenta o Registro de Preços no
município de Nossa Senhora do Livramento.
22.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração Municipal
e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as
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condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante
vencedor.
22.2 – A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata
de Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da convocação.
22.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (dias) dias, a contar da data de seu
recebimento.
22.3. – O prazo estipulado no subitem 22.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração Municipal.
22.4 – O (a) Pregoeiro (a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
22.4.1 – O fornecedor que não comparecer ou justificar para assinar a Ata de Registro de
Preços, dentro do prazo estipulado no item 22.2 e 22.3, ou se recusar em assinar a presente Ata será
submetido às penalidades descritas no Artigo 7º da Lei 10.520/02.
22.5 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.
22.6 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela
poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a contratação do objeto, obedecida a
legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em
igualdade de condições.
22.7 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados
trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.
22.8 - A Administração Municipal monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços,
de forma a avaliar o preço praticado no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados ou de fato que eleve os custos dos serviços
registrados.
22.9 - O fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento
fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de fornecedor, listas de preços, etc.),
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que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao preço de mercado ter se tornado superior
ao preço registrado.
22.10 - Na hipótese de não-aceitação da justificativa apresentada, será aplicada a penalidade
correspondente à inexecução total – 30% (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de
empenho – caso a empresa não mantenha o compromisso assumido.
22.11 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômicofinanceira.
22.12 - Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles apurados
pela Administração Municipal para o objeto pesquisado.
22.13 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em parte, nas
situações previstas abaixo:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV ,
XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da
presente Ata.
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul,
considerando-se cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pela Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, facultando-se a
este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
fornecedor relativas ao respectivo registro.
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de
Preços, a Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, poderá, a seu exclusivo
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critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
22.14. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento poderá rescindir a ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º
(primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de
registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
22.15. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
23. DO PREÇO E DO REAJUSTE
23.1 – O preço é fixo e irreajustável.
23.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômicofinanceiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.
23.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar
formalmente a Administração Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será
encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.
24. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
24.1.

Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá
ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados
de sua convocação, cuja vigência será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no
contrato.

24.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (dias) dias, a contar da data de seu recebimento.
24.3.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
24.4.
Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito
instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da
contratação é de XX (XXX) contados do (a) partir da data de assinatura, prorrogável na forma do
art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
24.5.
A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
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caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
24.6.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de até
10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
24.7.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
25 DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES PARA O
RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
25.1. O prazo de entrega, local, critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no
Termo de Referência – Anexo I ao Edital.
26. DA FISCALIZAÇÃO
26.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – ANEXO I ao Edital.
27. DA VIGENCIA
27.1. Este Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.
28. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
28.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
27.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação 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 que dele dependam.
27.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
27.3.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
27.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
29. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
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29.1. Os Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.
30 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento - MT, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por
provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao
disposto no Art. 29 do decreto nº 5.450/2005 .
30.2 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta de preços.
30.3 A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo
desde a realização da sessão pública.
30.4 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
30.5 Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena do Licitante
sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c as demais normas que regem
esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pela Pregoeira.
30.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT.
30.7 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não
assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta de preços de preços, falhar ou fraudar, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com esta administração portuária, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais.
30.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no
Órgão Licitador.
30.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua
proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
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30.10 Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é
considerado o da proposta de preços.
30.11 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT , a finalidade e a segurança da contratação.
30.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no §
1º, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
30.13 Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito da VENCEDORA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.
30.14 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do Licitante vencedor, farão parte
integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto,
por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado.
30.15 Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.bll.org.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação
pertinente.
30.16 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT, o direito de, no
interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos Licitantes na forma da Legislação vigente.
30.17 Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus anexos, prevalecerá pela
ordem, o Edital, o Termo de Referência, e por último os demais anexos.
30.18 Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições
constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993, com
suas alterações, e ainda, Lei complementar nº 123/2006 e alterações.
30.19 Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela VENCEDORA à outra empresa,
a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado.
30.20 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e retirados através da Internet no site www.bll.org.br,
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br .
30.21 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e
da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.
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30.22 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão ser
obtidas pelo telefone (65) 3342-1200, e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br ou na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT.
31 - ANEXOS
Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos:
ANEXO I Termo de Referência;
ANEXO II Carta Proposta (Modelo);
ANEXO III
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (Modelo);
ANEXO IV Declaração de Elaboração Independente de Proposta; (Modelo);
ANEXO V Dados do Representante Legal; (Modelo);
ANEXO VI Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
ANEXO VII Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte (na hipótese do Licitante ser uma ME ou EPP);
ANEXO VIII Declaração de idoneidade (modelo);
ANEXO IX Minuta de ARP.
ANEXO X Descrição dos itens.
32 DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos
pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na
forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93.
Nossa Senhora do Livramento-MT., 05 de dezembro de 2017.

Leonildes Fátima da Silva Benevides
Pregoeira
Portaria n.º 011/2017

31

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N°78/2017

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Validação:

Autorizo:

Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal

Rita Aurélia Proença Malaquias
Sec. Munic. de Saúde

1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS

2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s):
( ) Capacitação
( ) Secretaria Municipal de Finanças
( ) Equipamento de Apoio
( ) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ( ) Equipamento de TI
( ) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura
( ) Contratação de Serviços
( ) Secretaria de Assistência Social
( x ) Bens de Consumo
(X) Secretaria de Saúde
( ) Material Permanente
( ) Secretaria de Desenvolvimento Rural
2 - DO OBJETO

Aquisição de materiais odontológicos visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com as quantidades e especificações constantes neste termo de Referência.

3 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A aquisição dos materiais odontológico, visa manter o atendimento da Unidade de Odontologia Municipal,
sendo esta de atendimento exclusivo pelo SUS, atendendo grande demanda do município composta por
comunidades rurais e urbana do município.
O material adquirido será utilizado nos procedimentos odontológicos para fins profiláticos, terapêuticos e
educacionais, proporcionando uma saúde bucal de qualidade a todos aqueles que necessitam de atendimento, bem
como orientando e educando com relação às necessidades do auto cuidado.
A cotação orçamentária foi realizada pela servidora Valeria Aiko Miyashita, conforme atestado anexo neste
processo, sendo realizado através de pesquisa nos sites: banco preços da saúde, Banco de Especificações do sistema
de aquisições governamentais (SIAG) de MT;MS hospitalar LTDA e sites da internet.
Assim solicitamos a aquisição por Ata de Registro de Preço destes materiais que se enquadram na modalidade
Pregão Eletrônico por menor preço global por item.

4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1 Os produtos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto Federal n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do
órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, por se tratarem
de serviços comuns.
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4.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração,
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. PÚBLICO ALVO:
5.1. População do Município de Nossa Senhora do Livramento.

6. LOCAL, PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. A Entrega deverá ocorrer no seguinte endereço: Rua Carlos Antunes de Almeida, S/N, Centro, na Cidade de Nossa Senhora
do Livramento – Farmácia Municipal de Nossa Senhora do Livramento, telefone (65) 3351-1401; Horário das 7:00 as 13:00
horas com frete por conta da contratada.
6.2. O prazo de entrega dos produtos é de 15 (quinze) dias, contados da emissão da ordem de serviço;
6.3. As quantidades dos produtos e materiais deverão atender a ordem de serviço efetuada, podendo ser parcelada ou não;
6.4. As aquisições dos produtos e materiais serão recebidas provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias, pela responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.6. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.
6.9. Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 1(um) ano contados a partir da data de entrega na farmácia
municipal.
6.10.Os produtos deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte e descarga
no local de entrega e deverá observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pelo Fabricante.
6.11. Não serão aceitos produtos e materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado à
saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e crime previsto no Código Penal, a ser
apurado na forma da lei;

7. DA FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO:
7.1. Os produtos objetos desta contratação deverão ser entregues no endereço: Rua Carlos Antunes de
Almeida, S/N, Centro, na Cidade de Nossa Senhora do Livramento – Farmácia Municipal de Nossa
Senhora do Livramento, telefone (65) 3351-1401; Horário das 7:00 as 13:00 horas;Frete por conta da
contratada.
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7.2. No ato da entrega dos produtos desta licitação, a Prefeitura, por meio de servidor especialmente
designado(fiscal do contrato), deverá recebê-lo, desde que:
7.2.1 Os produtos tenham sido transportados em veículos adequado conforme normas sanitárias da
ANVISA Portaria 1052/98;
7.2.2 A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.2.3 O prazo de garantia/validade não sejam inferior a 1(um) ano contados a partir da data de entrega;
7.2.4 A embalagem esteja inviolada e de forma a garantir o adequado acondicionamento;
7.2.5 A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
7.3. Serão recusados os produtos e materiais que não atenderem as especificações constantes neste termo
de referência e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a Contratada substituir no prazo
máximo de 15(quinze ) dias, o produto que foi recusado;
8. DA VIGÊNCIA:
8.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) meses, prazo suficiente para os tramites legais e entrega dos devidos
produtos necessários.
9. DA FISCALIZAÇÃO:
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9.4. Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação, conforme a
seguir:
9.4.1. A Secretaria Municipal de Saúde, designa o Servidor: Wilton Luis Silva Miranda, que deverá atestar
os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.1.O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a entrega dos produtos, conforme Nota Fiscal,
discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de recebimento definitivo dos produtos pelo
fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida
para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra.
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11.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer banco
indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente
em que deverá ser efetivado o crédito.
11.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos materiais
orçados, mediante a apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93
alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
11.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos materiais, os preços
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que no
preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições
previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste processo.
11.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
11.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido
pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.
11.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com
multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.
11.8. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse
fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
11.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os
que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
11.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas, que
deverão
ser
enviadas
para
o
serviço
de
email
institucional
Prefeitura
a
seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria.
11.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida a
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da referida
Nota fiscal Eletrônica - NFe;

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

12.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Secretaria/
Programa

Recurso

Projeto
Atividade

Reduzido
Dotação

Natureza
de Despesa

Fonte

SEC. DE SAÚDE

PRÓPIO

02086

070064

3.3.90.30

100

SEC. DE SAÚDE

FEDERAL

02051

070039

3.3.90.30

114

Valor
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referencia, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
12.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste
Termo de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a:marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
12.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
12.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

13.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1.São obrigações da Contratante:
13.1.1.

Receber os produtos e materiais no prazo e condições estabelecidas no processo e seus

anexos;

13.1.2.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos e materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
13.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
13.1.5.

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos na proposta ;

13.2.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.3.

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
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14. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Certidão negativa de débitos federais
Certidão negativa de débitos estaduais
Certidão negativa de débitos trabalhista
Certidão negativa de débito municipal
Registro comercial
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:

15.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5. Cometer fraude fiscal;
15.1.6. Não mantiver a proposta.
15.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.2.2. Multa moratória de 0,5% (por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
15.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
15.2.6.

Impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.7.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os
profissionais que:
16.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
16.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
( ) Confirmo a existência de saldo orçamentário
( ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante).
Data:
Contador Municipal
Assinatura e Carimbo

17. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
17.1.Licitação
17.2.Ata de Registro de Preço na modalidade de Pregão Eletrônico.
17.3.Participação de Consorcio ( X ) Sim ( ) Não
Justifica-se a participação de consórcio, baseado na finalidade da licitação que é a obtenção da melhor relação
benefício-custo para atender á necessidade da administração. Segundo o art.9º da Lei nº 10.520/02,o qual se
aplicam subsidiariamente as normas da lei de licitações na ausência de disciplina especifica, é possível interferir a
possibilidade de participação de consórcios nas licitações processadas pelo pregão.Através da aplicação subsidiaria
da lei de licitações,extrai-se a possibilidade de participação de consórcios nos certames realizados na modalidade
pregão,que será disciplinada pelo artigo.33 da lei nº8.666/93.

18. DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)
19.1 Valéria Aiko Miyashita

SETOR: Secretaria de Saúde

LOCAL E DATA Nossa Senhora do Livramento-MT., 06 de Novembro de 2017
20 - DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL PELA UNIDADE SOLICITANTE

Rita Aurélia Proença Malaquias
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO II
CARTA PROPOSTA (MODELO)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT
A/C: PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO
REF: Pregão Eletrônico nº. XXXXX/17
Processo Administrativo Nº XXXX/2017
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prezados Senhores:
Vimos por meio deste, apresentar propostas de preços para o fornecimento do produto solicitado no
PREGÃO ELETRÔNICO em referência, de acordo com as especificações técnicas constantes no
Anexo I.
Valor
Valor
Lote/Item
Descrição
Marca Quantidade
Unitário
Total
1
2
Valor Total
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação no TR (Termo de Referencia nº. 01/2017.
HORÁRIO DE ENTREGA;
LOCAL DA ENTREGA;
Todas as despesas com a entrega do objeto correrão por conta da proponente vencedora da licitação,
que manterá seus preços nos produtos até o término do consumo.
A apresentação dos produtos deverão obedecer aos seguintes parâmetros:
a) Deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, inclusive no que diz respeito às especificações;
b) Não serão aceitos produtos que não condizem com o Anexo I - Termo de Referência;
c) Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos
eventualmente concedidos.
(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
REF: Pregão Eletrônico nº. xxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxx/2017
OBJETO: xxxxxxxxxxxxx

...............(nome da instituição)................, CNPJ/MF nº .................................,
sediada à ...........(endereço completo).................., declara, sob as penas de Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para participar do Pregão de nº ......, estando ciente de que
ficará sujeito as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00,
caso venha a ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou
fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa
fraude fiscal.

Local e data, ........... de ................................. de ...........
.............................................................
Assinatura do Declarante
............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
REF: Pregão Eletrônico nº. xxxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxx/2017
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxx
.......................................................................................................... (Identificação completa do
representante
do
licitante),
como
representante
devidamente
constituído
de
..................................................................................................... (Identificação completa do licitante)
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em
especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº
xxxx/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº xxxx/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante da PMNSL/CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO V
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
REF: Pregão Eletrônico nº. xxx/2017
Processo Administrativo Nº xxxxxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXXX
A...................................................................................... apresenta, a seguir, os dados de seu(s)
representante(s) legal (is) para assinatura do eventual CONTRATO:
NOME(S):
CARGO(S):
NACIONALIDADE(S): ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO: RG: CIC:
RESIDÊNCIA (Domicílio):
Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº: FONE: FAX:
ENDEREÇO COMERCIAL:
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua/ Av.: Nº :
Município: Estado : CEP.:
Conta corrente: BANCO:
Agência: Código da Ag.: Conta corrente nº:
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na
forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.
(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VI
REF: Pregão Eletrônico nº. Xxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DECLARAÇÃO NA
FORMA, ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF
...............(nome da empresa)................, CNPJ/MF nº ................................., sediada
à ...........(endereço completo).................., declara, sob as penas de Lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
2 - Até a presente data a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º, da
Constituição Federal, e nos art. 27, inciso V, e 78, XVII, da Lei 8.666/93, já atualizada.
3 - Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III,
do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).
Local e data, ........... de ................................. de ...........
.............................................................
Assinatura do Declarante
............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante
(Local)............................., de 2017.
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VII
REF: Pregão Eletrônico nº. xxxx/2017
Processo Administrativo Nº xxx/2017
OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local)............................., de 2017.
............................................................................
(Assinatura do representante legal reconhecida em cartório)
(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VIII

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE A empresa ......................................................................, inscrita
no CGC/CNPJ sob nº ___._____.______/______-____, através de seu Responsável Legal, declara,
sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. ________________, em ______ de
__________________ de 2017.
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ANEXO IX
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......,
na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo
e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de .......
de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº .......,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo
n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade
com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL Aquisição de
materiais odontológicos visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com as quantidades e especificações constantes neste termo de Referência, especificado(s) no(s)
item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../2017, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Razão Social:
Endereço:
Contatos:
Representante:
Fornecedor :
Item

Especificação

Marca

Unidade Quantidade Valor Unit

Valor Total

2.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes
hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do
art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
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b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou,
ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
2.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço
de mercado;
2.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.) .
3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1.
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
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
4.7.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.7.5.
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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4.7.6.

Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;

4.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
4.10. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
4.11. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
4.12. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, facultando-se a esta neste caso, a
aplicação das penalidades previstas neste Edital.
a.

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da Contratada,
relativas ao fornecimento.
b. Caso a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não se utilize da prerrogativa
de cancelar esta Ata, o seu exclusivo critério, poder suspender a sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual
infringida.
5. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
5.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal conforme estabelecido no
Termo de Referencia – ANEXO I ao edital.
6.
6.1.
7.

7.1.

8.

CLÁUSULA QUARTA – DO (S) LOCAL (IS), PRAZO (S) E FORNECIMENTO.
Conforme estabelecido no Termo de Referencia – ANEXO I ao Edital.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias, são as estabelecidas no Termo de Referencia – ANEXO I
ao Edital.
DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DO OBJETO

8.1. Conforme estabelecido no Termo de Referencia – ANEXO I ao Edital.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I ao
edital.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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10.1.
As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO
I ao edital.
11. DO REAJUSTE DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo repasse do percentual
determinado.
11.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
11.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
11.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da 1ª
(primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de
preços e nova licitação em caso de fracasso ou negociação.
11.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.
12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a entrega dos produtos, conforme Nota
Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de recebimento
definitivo dos produtos pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os
quantitativos especificados na Ordem de Compra.
12.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
12.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos
materiais orçados, mediante a apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e
CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de
acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
12.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos materiais,
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas
Normas indicadas neste processo.
12.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
12.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que
referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do
Edital.
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12.7. O critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
12.8. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
12.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
12.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a
mercadoria.
12.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem
somente após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
13. DAS PENALIDADES
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.1.6. Não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
13.2.2.
Multa moratória de 0,5% (por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
13.2.3.
Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
13.2.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
13.2.6.
Impedimento de licitar e contratar com
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

a

União

com

o

conseqüente

13.2.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14. DOS ILÍCITOS PENAIS
14.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
nº XXX/2017 e seus anexos e as propostas das classificadas.
16. DO FORO
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do
art. 60 da Lei nº 8.666/93.
Nossa Senhora do Livramento – MT, 05 de dezembro de 2017.
CONTRATANTE:
SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATADO:
xxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:
Identidade nº:
Identidade nº
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ANEXO X
DESCRIÇÃO DE ITENS
Item

1

2

3

4

5

Material

Descricao

ADESIVO DENTAL,
FOTOPOLIMERIZÁVEL, ADESIVO
ADESIVO DENTAL
+ PRIMER, APRESENTAÇÃO
FRASCO COM CONTENDO 5ML.
AGULHA, GENGIVAL,30G EXTRA
CURTA, AÇO INOXIDÁVEL
SILICONIZADO, BISEL
TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À
AGULHA GENGIVAL SERINGA CARPULE, PROTETOR
PLÁSTICO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE,
APRESENTAÇÃO CAIXA COM
100 UNIDADES
AGULHA, GENGIVAL, 30G
CURTA, CORPO EM AÇO INÓX
SILICONIZADO, BISEL
RIFACETADO, ADAPTÁVEL À
SERINGA CARPULE, PROTETOR
AGULHA GENGIVAL
PLÁSTICO, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE,
APRESENTAÇÃO CAIXA COM
100 UNIDADES
AGULHA, GENGIVAL, 30G
LONGA, CORPO EM AÇO INÓX
SILICONIZADO, BISEL
TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À
AGULHA GENGIVAL
SERINGA CARPULE, PROTETOR
PLÁSTICO, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
UNIDADES
ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO,
APRESENTAÇÃO EM ROLETE,
MATERIAL ALVEJADO,
ALGODAO
PURIFICADO, ISENTO DE
IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO EM PACOTES
DE 100G

UNIDADE Quantidade Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

FRASCO

60
CAIXA

80
CAIXA

60
CAIXA

60
PACOTE

900
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ANESTESICO

6

ANESTESICO

7

ANESTÉSICO DENTÁRIO.
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
2%. SEM VASOCONSTRICTOR.
ACONDICIONADOS EM
TUBETES PLÁSTICOS DE 1,8 ML.
EMBALAGEM EM CAIXA
CONTENDO 50 TUBETES,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:
INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA
(NOME DO FABRICANTE),
NÚMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NA
ANVISA NA PARTE EXTERNA DA
EMBALAGEM. CAIXA.
ANESTÉSICO DENTÁRIO.
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
3%. COM VASOCONSTRICTOR.
ACONDICIONADOS EM
TUBETES PLÁSTICOS DE 1,8 ML.
EMBALAGEM EM CAIXA
CONTENDO 50 TUBETES,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:
INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA
(NOME DO FABRICANTE),
NÚMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NA
ANVISA NA PARTE EXTERNA DA
EMBALAGEM. CAIXA.

CAIXA

300
CX

500
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ANESTESICO
MEPIVACAINA

8

ANESTESICO
TOPICO
9

AVENTAL

10

ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE MEPIVACAINA A 3%,
COM VASOCONSTRITOR,
TUBETES COM 1,8 ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM
50 TUBETES, CONSTANDO
EXTERNAMENTE MARCA
COMERCIAL, PROCEDENCIA DE
FABRICACAO,
RECOMENDACOES DE ACORDO
COM AS NORMAS DE
PROCEDIMENTOS, VALIDADE
MINIMA DE 2 ANOS DA DATA
DE ENTREGA ANESTÉSICO
DENTÁRIO A BASE DE
CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA
A 3% COM VASOCONSTRITOR.
ACONDICIONADOS EM
TUBETES PLÁSTICOS DE 1,8 ML.
EMBALAGEM EM CAIXA
CONTENDO 50 TUBETES,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:
INFORMAÇÕES, PROCEDÊNCIA
(NOME DO FABRICANTE),
NÚMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NA
ANVISA NA PARTE EXTERNA DA
EMBALAGEM. CAIXA COM 50
TUBETES.
ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE
BENZOCAÍNA,20%; POTE12 G
COM SABOR DE PINA-COLADA,
MENTA OU TUTTI -FRUTTI;
APRESENTAÇÃO: POTE COM 12
GRAMAS EM PASTA.
AVENTAL DE PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA CONFECCIONADO COM
BORRACHA PLUMBÍFERA
FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA
DE 0,50MM DE CHUMBO, COM
ACABAMENTO EM NYLON
LAVÁVEL, SEM PROTEÇÃO NAS
COSTAS, MASCULINO OU
FEMININO.UNIDADE.

CAIXA

300
POTE

60

UND

1
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AVENTAL

11

BABADOR

12
BROCA 1011
13
BROCA
14
BROCA
15
BROCA
16
17

BROCA

AVENTAL PARA PACIENTE
DESCARTÁVEL SEM MANGAS
CONFECCIONADO EM FALSO
TECIDO DE
PROLIPROPILENO(TNT), COM
ABERTURA NO PESCOÇO E NAS
COSTAS, TIRAS DE AMARRAR
NAS LATERAIS E SEM
ACABAMENTO EM ORVELOLK.
TAMANHO LARGURA DE
1,10CM E COMPRIMENTO DE
1,40CM. COR BRANCA.
GRAMATURA 40 GRAMAS/M2.
EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E ATENDER À
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
VIGENTE E PERTINENTE AO
PRODUTO.PACOTE COM 10
UNIDADES
BABADOR IMPERMEÁVEL COM
2 CAMADAS DE PAPEL E 1
CAMADA DE PLÁSTICO, USO
ODONTOLOGICO, EMBALAGEM
COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
MARCA DO FABRICANTE, CAIXA
COM 100. CAIXA.
BROCA 1011, DIAMANTE
ÚNICO, ESFÉRICA,
ESTERILIZADA, BLISTER
INDIVIDUAL, KGS UNIDADES
BROCA 1012, DIAMANTE
ÚNICO, ESFÉRICA,
ESTERILIZADA, BLISTER
INDIVIDUAL, KGS UNIDADES
BROCA 1013, DIAMANTE
ÚNICO, ESFÉRICA,
ESTERILIZADA, BLISTER
INDIVIDUAL, KGS UNIDADES
BROCA 1014, DIAMANTE
ÚNICO, ESFÉRICA,
ESTERILIZADA, BLISTER
INDIVIDUAL, KGS UNIDADES
BROCA 1031, DIAMANTE
ÚNICO, ESFÉRICA,

PCT

100

CAIXA

100
UNIDADE

80
UNIDADE

80
UNIDADE

80
UNIDADE

80
UNIDADE

80
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ESTERILIZADA, BLISTER
INDIVIDUAL, KGS.UNIDADE

BROCA ALTA
ROTAÇÃO
18
BROCA ALTA
ROTACÃO
19
BROCA ALTA
ROTAÇAO
20
BROCA CIRURGICA
21

Câmara escura
portátil

22

BROCA 1092 ALTA ROTAÇÃO,
AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, CILÍNDRICA,
HASTE REGULAR, CORTE
MÉDIO, UNIDADE
BROCA 1032 ALTA ROTAÇÃO,
AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, CONE
INVERTIDO, HASTE REGULAR,
CORTE MÉDIO.UNIDADES
BROCA 1019 ALTA ROTAÇÃO,
AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, ESFÉRICA,
HASTE REGULAR, CORTE
MÉDIO,UNIDADES
BROCA CIRÚRGICA, AÇO
INOXIDÁVEL, REDONDA, CORTE
MODERADO, 4,5 MM, 70 MM,
ENCAIXE UNIVERSAL UNIDADES
Câmara escura portátil,com
iluminação para revelação de
radiografias odontológicas.
Com angulagem para entrada
das mãos. Caixa moldada em
poliestireno de alto impacto
(características atóxicas), boa
rigidez, resistente a produtos
químicos, ácidos, substâncias
alcalinas e detergentes. Com
chapa bicolor (não pintada).
Fácil remoção das luvas para
assepsia. Sem dobradiças e
bordas retentivas, com
abertura total separando a
parte superior da base. Base
com alojamento para
recipientes, possui visor acrílico
transparente e com total
filtragem da luz. Ventosas de
fixação na base. Dimensões
aproximadas de 34 x 29 x 22
cm (larg x prof x alt) e peso
bruto aproximado de 1,0 kg.
Garantia mínima de 12 meses.
Unidade.

UNIDADE

80
UNIDADE

80
UNIDADE

80
UNIDADE

80

UND

1
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23

24

25

Cimento ionômero
vidro

26

Cicatrizante alveolar pós
exodontia. Composição: pasta
de própolis, iodofórmio e
isento de eugenol. Embalagem
unitária em tubo contendo 10
gramas com dados de
identificação do produto:
informações, procedência,
nome do fabricante, número
do lote, data de fabricação,
prazo de validade e registro na
anvisa na parte externa da
embalagem. tubo.
tubo
Cimento endodôntico com
hidróxido de cálcio; sistema de
duas pastas; frasco contendo 8
gramas de pó e bisnaga de
resina contendo 7,5 gramas.
Embalagem com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação de prazo de
validade. Unidade de
fornecimento: kit
KIT
Cimento endodontico em pasta
para obturação de canal de
hidroxido de calcio sem
eugenol,para ser utilizada nos
dentes prematuros,nos falsos
canais,na perfuração de
ápices,colocado como material
de enchimento,tempo de
solidifição 40
minutos,composto por 12g de
base+12 g de catalisador +1
bloco de mistura.kit com 2
bisnaga
KIT
Cimento ionômero vidro, tipo UNIDADE
fotopolim erizável, com
composição pó iomero;
vidro/ativador/primer/gloss
acabamento; apresentação: em
pó. Cimento de ionômero de
vidro para restauração
reposição - frasco/pó com 9g,
cor a3, embalagem constando
dados de identificação e

30

20

10

50
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procedência, data de
fabricação e validade com
registro no orgão competente.
Unidade

Cimento
odontológico

27

Cimento
odontologico
eugenol
28

Cimento
odontológico

29

Cimento odontológico - para UNIDADE
cimentacão provisória,
forracão; tipo óxido de zinco,
cor: branco; frasco de pó com
50 gramas. Cimento
odontológico - para cimentacão
provisória, forracão; tipo óxido
de zinco, sulfato de bário,
fosfato cálcio, cor: branco;
frasco de pó com 50
gramas.Unidades
Cimento odontologico eugenol, UNIDADE
para uso odontológico, líquido,
frasco com 20 ml. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de
validade e registro no
ministério da saúde. unidade
KIT
Cimento odontológico,
temporário, composto de
óxido de zinco e eugenol, base
+ catalisador, conjunto
completocimento de óxido de
zinco e eugenol. Embalagem
em kit, contendo pote/pó: 40
gramas e vidro: 15 ml. Indicado
para restaurações temporárias
de longa duração (provisórias)
e forramento (selamento) de
preparos cavitários de grande
extensão. Embalagem unitária
em kit com dados de
identificação do produto:
informações, procedência,
nome do fabricante, número
do lote, data de fabricação,
prazo de validade e registro na
anvisa na parte externa da

60

60

80
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embalagem. Kit.

30

31

32

CIMENTO RESINOSO DUAL,
COM FLÚOR, CONTENDO: 1
SERINGA DE BASE E 1 SERINGA
CIMENTO RESINOSO
DE CATALIZADOR COM 2,5 G
CADA, KIT CONTENDO 2
SERINGAS. KIT.
CLOREXIDINA (DIGLUCONATO),
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM
2%; FORMA FARMACÊUTICA
SOLUÇÃO AQUOSA; FORMA DE
APRESENTAÇÃO FRASCO
1000ML; USO ANTI-SÉPTICO.
ACONDICIONADOS EM
EMBALAGEM ORIGINAL DO
CLOREXIDINA
FABRICANTE, COM O NOME DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO, O
LOTE, PRAZO DE VALIDADE:
75% DO PRAZO TOTAL DE
VALIDADE DO PRODUTO E A
INSCRIÇÃO PROIBIDO A VENDA
NO COMÉRCIO ESTAMPADOS
NA PARTE EXTERNA.
Colgadura, confeccionada em
aço inoxidável, grampo
inoxidável para suporte de
radiografias, embalagem
constando dados de
identificação e procedência,
data de fabricação e validade
com registro no orgão
competente. Unidade.

KIT

80
FRASCO

80

UND

20
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COMPRESSA DE
GAZE

33

CONDICIONADOR
DENTAL

34
CONE
35
CONE
36
37

CREME DENTAL

38

COMPRESSA DE GAZE
HIDROFILIZADA, TAMANHO
7,5X7,5CM - NÃO ESTÉRIL,
CONFECCIONADA EM FIOS DE
ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA
DE AMIDO, COM ESTRUTURA
DE 13 FIOS POR CM², SEM
FALHAS OU FIAPOS,
APRESENTANDO 08 DOBRAS
UNIFORMES, EMBALADAS EM
PACOTE PLÁSTICO COM 100
UNIDADES, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA
E VALIDADE. PACOTE.
CONDICIONADOR DENTAL,
TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO,
CONCENTRAÇÃO 37%,
ASPECTO FÍSICO GEL ÁCIDO
FOSFÓRICO GEL 37%, PARA
CONDICIONAMENTO DE
ESMALTE, USO
ODONTOLÓGICO, SERINGA
COM 2,5 ML, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO
MINITÉRIO DA SAÚDE.
UNIDADE. CAIXA COM 3
SERINGAS DE 2,5 ML CADA
CONE DE GUTA PERCHA
PRINCIPAL 1º SÉRIE CX COM
120 UN
CONE DE GUTA PERCHA
PRINCIPAL 2º SÉRIE CX COM
120 UND
Cone de guta percha
secundária r8, cx com 120 und.
CREME DENTAL, COM FLÚOR,
AÇÃO BACTERIANA, TUBO
PLÁSTICO COM TAMPA
ROSQUEÁVEL, PESO LÍQUIDO
DE 50 GRAMAS, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE. O PRODUTO

PACOTE

300
caixa

30

CX

10

CX

10

CX

20

UND

5000
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DEVERÁ TER REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
UNIDADES

39

DESCOLADOR

40

DETERGENTE
ENZIMATICO

41

ESCOVA DE
ROBSON

42

ESCOVA DENTAL
43

CX
Cunha interdental - anatomica
coloridas de madeira especial e
corante reativo atoxicos em
tamanho sortidos,pacote
contendo 100 unidades
DESCOLADOR MOLT N°9 18CM, UNIDADE
PARA USO ODONTOLÓGICO,
CONFECCIONADO EM AÇO
INOX, SEGUE AS NORMAS NBR
7153-1 E TEM CERTIFICADO
PELA ISO 9002 COM GARANTIA
ASSEGURADA POR TODA A
VIDA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO. UNIDADE.
LITRO
DETERGENTE ENZIMÁTICO
ESPECÍFICO PARA
DESCONTAMINAÇÃO DE
RESÍDUOS BIOLÓGICOS,
EMBALAGEM EM FRASCO COM
1.000 ML, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE E
VALIDADE.LITRO.
UNIDADE
ESCOVA DE ROBSON EM
FORMA DE TAÇA, HASTE
METÁLICA E CERDAS DE NYLON
OU SIMILAR, PARA CONTRAÂNGULO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE,
CONSTANDO EXTERNAMENTE
MARCA COMERCIAL E
PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. UNIDADE.
UNIDADE
ESCOVA DENTAL - ESCOVA
DENTAL INFANTIL_PARA
CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS,
COM CERDA MACIAS, NA COR
DIVERSAS, COMUM, COM
CAVIDADE ORAL PEQUENA

60

2

30

100

5000
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(CABECOTE PEQUENO),
MODELO RETO,
MANUAL.UNIDADE

ESPATULA
44

Espelho clínico nº 3,
45

FILME

46

FIO DE SUTURA
47

FIO DENTAL

48

FIO DENTAL
49

FIXADOR
50

ESPATULA PLASTICA N°142
FLEXIVEL PARA
IONÔMERO.UNIDADE
Espelho clínico nº 3,
confeccionado em aço inox,
embalagem com dados de
identificação do produto e
marca do fabricante. Unidade
FILME RADIOGRÁFICO
PERIAPICAL, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 3 CM X 4
CM, CAIXA COM 150
UNIDADES. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE E
PRAZO DE VALIDADE. CAIXA.
FIO DE SUTURA, NYLON
MONOFILAMENTO, 5-0, PRETO,
45 CM, COM AGULHA, 1/2
CÍRCULO CORTANTE, 1,50 CM,
ESTÉRIL CAIXA C/ 24
FIO DENTAL, RESINA
TERMOPLÁSTICA/CERA E
ESSÊNCIA, ROLO COM 100 M,
REGULAR, NEUTRO,
EMBALAGEM COM DADOS DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE. UNIDADE.
FIO, DENTAL, ROLO COM NO
MINIMO 500 M. EMBALAGEM
COM DADOS DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE. UNIDADE: ROLO
COM 500M.
FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS
FRASCO CONTENDO 475ML.
COMPOSTO POR SULFITO DE
SÓDIO,DIETILENOGLICOL E
HIDROQUINONA INDICADO
PARA FIXAÇÃO DA IMAGEM NA

UNIDADE

100
UNIDADE

300

CX

15

CX

60
UND

60
ROLO

30

FRASCO

30
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PELÍCULA DE FILME.FRASCO

FLUOR

51
Formocresol
solução,
52

FLÚOR ACIDULADO,
CONTENDO 200ML. USO
ODONTOLÓGICO. CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E MARCA DO
FABRICANTE.FRASCO
Formocresol solução, material
utilizado para mumificação da
polpa dental, frasco contendo
10ml.

FRASCO

60
FRASCO

30
FRASCO

53

54

55

56

Hidrocortisona 10
mg/ml + sulfato de
Hidrocortisona 10 mg/ml +
neomicina 5mg/ml sulfato de neomicina 5mg/ml +
+ sulfato de
sulfato de polimixina b 10.000
polimixina b 10.000
ui/ml suspensão otológica.
ui/ml suspensão
Frasco 10 ml
otológica.
COMPOSICAO DE HIDROXIDO UNIDADE
DE CALCIO
HIDROXIDO DE
RADIOPACO COM PASTA BASE
CALCIO
DE 13G PASTA CATALISADORA
DE 10G UND
FRASCO
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.
[CA(OH)2], ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM APROPRIADA
PARA O PRODUTO, RÓTULO
COM NÚMERO DO LOTE,
HIDROXIDO DE
PROCEDÊNCIA, FÓRMULA,
CALCIO
CONDIÇÕES DE
ARMAZENAMENTO, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE.
UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO COM 10 GRAMAS.
FRASCO
IODOFÓRMIO, PÓ,
ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM, ORIGINAL DO
IODOFORMIO
FABRICANTE, COM O NOME DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO, O
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E

30

40

20

20
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VALIDADE ESTAMPADA NA
EMBALAGEM. UNIDADE DE
FORNECIMENTO:FRASCO COM
10G.

57

58

59

KIT DE HIGIENE BUCAL
INFANTIL CONTENDO CREME
DENTAL 50G, ESCOVA DENTAL
34 TUFOS CABO CRISTAL E FIO
DENTAL 25 METROS BRANCO
KIT
OU AZUL. EM ESTOJO
CONFECCIONADO EM
PROLIPROPILENO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20,5
COMP X 3,1 ALT X 8,5 LARG .
KIT.
LÂMINA DE BISTURI Nº 15,
LÂMINA ESTÉRIL, AÇO
CARBONO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM FORMA
DE SACHE COM INIBIDOR DE
CORROSÃO, PRODUTO DEVERÁ
LAMINA DE BISTURI
CONTER O NOME DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO
INMETRO. CAIXA COM 100
UNIDADES.CAIXA.
Lima extirpa nervos. Fabricada
em aço ultra resistente.
Instrumento de corte preciso,
atendendo as normas iso, com
elevada resistência à fratura e
flexibilidade progressiva
acompanhando a curvatura do
canal do dente. Ponta cônica
conforme as normas iso e
Lima extirpa nervos.
rigorosa concentricidade.
CAIXA com 10 unidades
aproximadamente, constando
dados de identificação do
produto, lote, procedência ,
registro no ministério da saúde
e estar de acordo com o código
de defesa do consumidor.
CAIXA

KIT

5000
CAIXA

20

CX

30
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Lima hedstroen 1ª
série (15-40) 25mm.

60

Lima hedstroen 2ª
série (45-80) 25mm.

61

Lima kerr 1ª série
(15-40) - 25 mm.

62

Lima hedstroen 1ª série (15-40)
- 25mm. Instrumento
endodôntico para tratamento
dos canais radiculares.
Confeccionada em aço
inoxidável. Embalagem em
caixa com 6 unidades, com
dados de identificação do
produto: informações,
procedência (nome do
fabricante), número do lote,
data de fabricação, prazo de
validade e registro na anvisa na
parte externa da embalagem.
Caixa.
Lima hedstroen 2ª série (45-80)
- 25mm. Instrumento
endodôntico para tratamento
dos canais radiculares.
Confeccionada em aço
inoxidável. Embalagem em
caixa com 6 unidades, com
dados de identificação do
produto: informações,
procedência (nome do
fabricante), número do lote,
data de fabricação, prazo de
validade e registro na anvisa na
parte externa da embalagem.
Caixa.
Lima kerr 1ª série (15-40) - 25
mm. Instrumento endodôntico
para tratamento dos canais
radiculares. Confeccionada em
aço inoxidável. Embalagem em
caixa com 6 unidades, com
dados de identificação do
produto: informações,
procedência (nome do
fabricante), número do lote,
data de fabricação, prazo de
validade e registro na anvisa na
parte externa da embalagem.
Caixa.

CX

50

CX

50

CX

50
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Lima kerr 2ª série
(45-80) - 25 mm

63

Líquido de dakin

64

LUVA CIRURGICA

65

Lima kerr 2ª série (45-80) - 25
mm. Instrumento endodôntico
para tratamento dos canais
radiculares. Confeccionada em
aço inoxidável. Embalagem em
caixa com 6 unidades, com
dados de identificação do
produto: informações,
procedência (nome do
fabricante), número do lote,
data de fabricação, prazo de
validade e registro na anvisa na
parte externa da embalagem.
Caixa.
Líquido de dakin (hipoclorito de
sódio) - solução, a 0,5 %,
embalado em frasco com
aproximadamente 1000ml,
constando externamente
marca comercial, procedência
de fabricação, validade mínima
de 24 meses da data de
entrega.litro
LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5
CONFECIONADA EM LÁTEX,
ESTERILIZADA A RAIO GAMA
COBALTO 60, FORMATO
ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE,
RESITÊNCIA E SENSIBILIDADE
ADEQUADAS A SUA
FINALIDADE, PUNHO
REFORÇADO NA BORDA,
LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVIVEL PELO
ORGANISMO, EM ENVELOPE
CONTENDO 1 PAR, SELADO A
QUENTE NOS QUATROS LADOS,
SENDO QUE NO LADO
SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS
QUE PERMITAM ABERTURA
ASSEPTICA DO MATERIAL,
CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
DATA DE
FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO,
PRAZO VALIDADE, NR DE LOTE

CX

50

LITRO

20

PAR

300
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E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. PAR.

LUVA DE
PROCEDIMENTO
TALCADA

66

LUVA DE
PROCEDIMENTO
TALCADA

67

LUVA DE PROCEDIMENTO
TALCADA TAMANHO M - LUVA
PARA PROCEDIMENTO
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL E POLIURETANO,
NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA,
ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM
SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS
PELO ORGANISMO, ALTA
SENSIBILIDADE TÁTIL,
FORMATO ANATÔMICO,
PUNHO LONGO COM BAINHA,
TEXTURA UNIFORME SEM
FALHAS. EMBALAGEM
CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E
VALIDADE.CAIXA COM 100
UNIDADE.
LUVA DE PROCEDIMENTO
TALCADA TAMANHO PP - LUVA
PARA PROCEDIMENTO
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL E POLIURETANO,
NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA,
ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM
SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS
PELO ORGANISMO, ALTA
SENSIBILIDADE TÁTIL,
FORMATO ANATÔMICO,

CAIXA

300
CAIXA

100
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PUNHO LONGO COM BAINHA,
TEXTURA UNIFORME SEM
FALHAS. EMBALAGEM
CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE.
CAIXA COM 100 UNIDADE.

68

69

70

71

72

UNIDADE
MATRIZ
ODONTOLOGICA,MATERIAL
AÇO INOXIDAVEL,FORMATO
MATRIZ
FITA,APRESENTAÇÃO ROLO
50CM,LARGURA 5MM TIPO
USO DESCARTAVEL.UNIDADE
UNIDADE
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
INSTRUMENTOS DE ALTA E
BAIXA ROTAÇÃO, FABRICADO
COM ÓLE O MINERAL ATÓXICO
DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO
CONTÉM CLORO FLÚOR
OLEO LUBRIFICANTE CARBONO (CFC), NÃO AGRIDE
A CAMADA DE OZÔNIO, AÇÃO
LUBRIFICANTE, DETERGENTE E
BACTERICIDA. AP RESENTAÇÃO
EM FRASCO COM 200 ML.
PADRÃO DE REFERÊNCIA
KAVO.UNIDADE
Papel absorvente (cone de
papel),15/40, 1º série com alto
poder de secagem dos
Papel absorvente
condutores radiculares,alta
resistencia a desintegração, cx
com 120 pontas,
CX
Papel absorvente(cone de
papel),45/80, 2º série com alto
poder de secagem dos
Papel absorvente
condutores radiculares,alta
resistencia a desintegração, cx
com 120 pontas,
CX
Papel carbono dental, para uso BLOCO
odontológico, dimensões 25 x
Papel carbono
110 mm, na cor preta, para
dental
definir a mordida e a

40

30

30

30

50
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articulação. Apresentação:
bloco com 12 folhas, extra fino,

73

74

75

76

77

78

Paramonoclorofenol
canforado,material usado
como antisseptico e
analgesico,utilizado como
medicação intracanal(curativo
de demora),apresentação:
Paramonoclorofenol solução em frasco de 20ml,
canforado
embalado individualmente,
constando externamente
marca comercial,
procedência,data de
fabricação; validade mínima de
2 anos da data de entrega.
UNIDADE.
UNIDADE
FRASCO
PEDRA POMES EXTRA FINA
PEDRA POMES
PARA PROFILAXIA FRASCO
CONTENDO 100G.
CAIXA
Pincel regular 2 mm para
adesivo microbush, micro
aplicador, película
Pincel regular 2 mm
radiográfica,Caixa com 100unidade.
UNIDADE
Placa de vidro transparente,
Placa de vidro
comprimento 15 cm, largura 8
transparente
cm, espessura 10 mm,
aplicação uso odontológico
PORTA AGULHA - Nº 16, PARA UNIDADE
USO ODONTOLÓGICO,
CONFECCIONADO EM AÇO
INOX, SEGUE AS NORMAS NBR
PORTA AGULHA
7153-1 E TEM CERTIFICADO
PELA ISO 9002 COM GARANTIA
ASSEGURADA POR TODA A
VIDA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO. UNIDADE
SERINGA
COR A3,5 - RESINA COM
TAMANHO MAXIMO DE
PARTICULAS DE
4,5 MICROMETROS TEMPO DE
RESINA
POLIMERIZACAO DE 40
SEGUNDOS SERINGAS COM 4
GRAMAS COMPOSICAO
BISGMA TEGDMA E

30

15

30

20

30

150
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ZIRCONIA/SILICA
(APRESENTANDO 71% EM
VOLUME) UNIDADE.SERINGA
COM 04 GRAMAS

RESINA

79

RESINA

80

Revelador para
radiografias

81

PAPEL GRAU
CIRURGICO

82

SERINGA
COR A2 - RESINA COM
TAMANHO MAXIMO DE
PARTICULAS DE
4,5 MICROMETROS TEMPO DE
POLIMERIZACAO DE 40
SEGUNDO SERINGAS COM 4
GRAMAS COMPOSICAO
BISGMA TEGDMA E
ZIRCONIA/SILICA
(APRESENTANDO 71% EM
VOLUME) UNIDADE.SERINGAS
COM 04 GRAMAS.
SERINGA
COR A3 - RESINA COM
TAMANHO MAXIMO DE
PARTICULAS DE
4,5 MICROMETROS TEMPO DE
POLIMERIZACAO DE 40
SEGUNDOS SERINGAS COM 4
GRAMAS COMPOSICAO
BISGMA TEGDMA E
ZIRCONIA/SILICA
(APRESENTANDO 71% EM
VOLUME) UNIDADE.SERINGAS
COM 04 GRAMAS.
Revelador para radiografias,
frasco contendo 475ml.
Composto por água,sulfito de
sódio,dietilenoglicol e
hidroquinona,indicado para o
processamento manual de
filmes radiográficos dentais
intra-orais.unidade
unidade
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE
15CMX100M.PARA USO EM
AUTOCLAVE, EMBALAGEM
PRODUZIDA COM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME LAMINADO
POLIÉSTER/ PROPILENO. ROLO
COM 100 M

120

150

30

10
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83

84

85

86

87

PACOTE
SUGADOR ODONTOLOGICO,
COM PONTEIRAS
COLORIDAS,TUBO E PONTEIRAS
ATÓXICOS,ARAME EM AÇO
ESPECIAL,DESENVOLVIDO PARA
SUGADOR
FIXAÇÃO IMEDIATA NA
POSIÇÃO DESEJADA PELO
PROFISSIONAL. APRESENTAÇÃO
PACOTE COM 40 UNIDADES
UNIDADE
TAÇA DE BORRACHA PARA
PROFILAXIA COM PROTETOR
DE CONTRA -ÂNGULO,
CONFECCIONADA EM
BORRACHA DE MACIEZ E
FLEXIBILIDADE BEM DOSADAS,
TAÇA DE BORRACHA
COM DESENHO INTERNO
SIMULTÂNEO DE SEPTOS E
ESTRIAS QUE PERMITE
OPERAÇÕES DE PROFILAXIA E
POLIMENTO CONVENCIONAL
COM PÓS E PASTAS
ABRASIVAS. UNIDADE
TESOURA PARA FIOS - 12 CM UNIDADE
IRIS RETA PONTA FINA, PARA
USO ODONTOLÓGICO,
CONFECCIONADO EM AÇO
INOX, SEGUE AS NORMAS NBR
TESOURA
7153-1 E TEM CERTIFICADO
PELA ISO 9002 COM GARANTIA
ASSEGURADA POR TODA A
VIDA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO. UNIDADE.
CAIXA
Tira de poliéster - caixa: 50
unidades. Medida: 10 x 100 x
0.05 mm. Embalagem unitária
em caixa com dados de
identificação do produto:
Tira de poliéster
informações, procedência
(nome do fabricante), número
do lote, data de fabricação,
prazo de validade e registro na
anvisa na parte externa da
embalagem. Caixa.
Tiras de lixa de aço
confeccionadas em aço inox.
Tiras de lixa de aço
Tamanho 4mm (4mm x
150mm). caixa com 12
caixa

100

100

20

100

200
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unidades.

TOUCA

88
Tricresol formalina
89

TOUCA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL, NA COR
BRANCA, COM ELÁSTICO NAS
EXTREMIDADES, 30G/M²,
CONFECCIONADA EM FALSO
TECIDO, HIPOALÉRGICA,
MICROPERFURADA, FORMATO
ANATÔMICO. EMBALADA
CONFORME PRAXES DO
FABRICANTE, CONSTANDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA.PACOTE COM
100 UNIDADES
Tricresol formalina frasco
contendo 10 ml.material usado
para desinfecção de canal
radicular

PCT

100
FRASCO

20
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