ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITUPORANGA

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2016/FMS

O Fundo Municipal de Saúde Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 11.407.443/0001-18, representado neste ato pelo Secretário
de Saúde, Sr. WALTER REICHMUTH DAY, inscrito no CPF sob nº 039.074.029-28,
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40,
Centro, Ituporanga – SC até as 09:00 horas do dia 14/07/2016. O credenciamento e
abertura dos envelopes das Propostas será no dia 14/07/2016 às 09:30 horas.
Sessão para início dos Lances às 10:00 horas do dia 14/07/2016. A presente
licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas
neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e
alterações, nos casos omissos.

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESF I E II DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, conforme Termo de
referência constante no anexo II.
1.2 - Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar a
entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o pedido, sem custo adicional,
sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega
não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às sanções
previstas neste Edital e em Lei.
1.3 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras
quaisquer que incidam sobre a contratação.
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1.4 - O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência
do objeto, verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições exigidas
no Edital. Caso não se encontre será devolvido e imediatamente substituído, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Empresa, sem qualquer ônus para a
Administração. Se a substituição do objeto cotado não for realizada no prazo referido,
a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.

2 - DO CREDENCIAMENTO

2.1 Se representada pelo Sócio, deve apresentar:
* Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
* Ato Constitutivo (comprovando que tem poderes para tomar e assinar decisões pela
empresa);
* Documento de Identificação;
* Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III).
* Certidão Simplificada da Junta Comercial, para o caso de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, que deverá ser apresentada, conforme Instrução Normativa nº
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, emitida no
ano civil corrente. Do contrário, o licitante não gozará dos benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006

2.2 Se representada por procurador, deve apresentar:
* Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
* Ato Constitutivo
* Documento de Identificação.
* Procuração (anexo I), com firma reconhecida.
* Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III).
* Certidão Simplificada da Junta Comercial, para o caso de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, que deverá ser apresentada, conforme Instrução Normativa nº
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, emitida no
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ano civil corrente. Do contrário, o licitante não gozará dos benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006

2.3 Se remetida via postal, deve apresentar, fora dos envelopes:
* Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
* Ato Constitutivo
* Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III).
* Certidão Simplificada da Junta Comercial, para o caso de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, que deverá ser apresentada, conforme Instrução Normativa nº
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, emitida no
ano civil corrente. Do contrário, o licitante não gozará dos benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006.

2.4 - Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 2.1 e 2.2, deverão vir
FORA DOS ENVELOPES de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.

2.5 – Havendo remessa via postal dos envelopes, ou defeito no credenciamento pela
ausência de algum dos documentos tratados nos itens 2.1 e 2.2, a licitante não poderá
participar da fase de lances, permanecendo com sua proposta fixa, bem como não
poderá se manifestar acerca da interposição de recurso quando declarado o vencedor.

2.6 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e
deverão ser autenticados, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. Não serão aceitas
cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão
aceitas cópias de documentos ilegíveis.

3 - DA PROPOSTA

3.1 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte
indicação:
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FUNDO DE SAÚDE DE ITUPORANGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”

3.2 - A proposta preferencialmente deverá preencher os seguintes requisitos:

3.3 - – No envelope nº 01 deverá conter a proposta de preços, elaborada através de meio
eletrônico.
Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá
cadastrar-se no portal https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados
da empresa e após o cadastro, deverá acessar com o seu CNPJ e senha
cadastrada, clicar em fornecedor conforme figura abaixo:

Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no
máximo 2 (duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conter
marca dos produtos ofertados, telefone de contato, número da conta bancária, não
podendo conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha campo para inserir tais
informações, deverão estar em folha complementar), devendo ser assinada, rubricada
em todas as páginas e, deverá conter ainda:
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a) Nos preços propostos, deverão estar incluídos todas as despesas que possam
recair sobre o objeto, inclusive fretes, impostos, etc;

b) A validade da proposta terá validade mínima de 60(sessenta) dias, a contar da data
de abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da
proposta;

c) Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e total, prevalecerá o
unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;

d) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não for
compatível com a descrição e unidades relacionadas no Anexo II do Edital;

e) O frete será por conta da contratada.

h) Prazo do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado caso haja
necessidade, ou ainda rescindido a qualquer tempo.

3.4 - Anexar ao envelope da proposta (fora do envelope), Declaração de
Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, (anexo III), (caso não tenha sido
apresentada para fins de credenciamento).

4 - DA HABILITAÇÃO

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo a seguinte indicação:
FUNDO DE SAÚDE DE ITUPORANGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
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ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”

4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes
documentos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (caso não tenha
sido apresentado para fins de credenciamento);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de
Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais,
Previdenciária e a Divida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
g) Ato Constitutivo (caso não tenha sido apresentado para fins de credenciamento).
h) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (ANEXO IV).
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
j) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo
ANEXO VI.
k) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados.
l) Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-á
60 (sessenta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem
como os documentos, cuja renovação se torna impossível.
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4.3 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e
deverão ser autenticados, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. Não serão aceitas
cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão
aceitas cópias de documentos ilegíveis.
OBSERVAÇÕES:
a) Será inabilitada a empresa que:
- Esteja impedida de licitar com a Prefeitura Municipal de Ituporanga ou tenha sido
declarada inidônea;
- Deixe de atender a algum dos requisitos previstos neste Edital, inclusive quanto à
apresentação da documentação exigida;
- Apresente documento com falta de elemento essencial à sua constituição.

4.4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.4.1 – DAS CONDIÇÕES:
4.4.2 – Esta licitação está aberta a todos os interessados que se enquadrem no
ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e
atendam as condições exigidas neste edital.
4.4.3 – DAS RESTRIÇÕES:
4.4.4 – Os participantes declarados inidôneos de acordo com o previsto nos incisos
III e IV, do art. 87, da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida a sua
idoneidade.
4.4.5 – Concordatária ou com falência decretada.
4.4.6 - Consorciada.

5. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida, para
comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.2. 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 a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.2.1. A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.2.2. Renovado o prazo, se a licitante a que foi adjudicado o bem, não apresentou a
regularidade, esta incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE
6.1. Para as microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação das mesmas;

6.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.2. Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma:
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6.2.1. 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;

6.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
6.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após
a fase de negociação.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

7.1 - A presente licitação visa à contratação de empresa do ramo pertinente para o
fornecimento do objeto descrito no ANEXO II do presente edital, a serem fornecidos na
forma que segue:
a) Garantir a qualidade do objeto fornecido.
b) Substituir imediatamente o objeto que se apresentarem fora das especificações
técnicas.
Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
c) Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação.

7.2 – É de responsabilidade da licitante vencedora todos os encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciárias, e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste
certame, ficando o município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.
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8 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO

8.1 - No dia, hora e local designados no Edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio,
executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no item 2.
8.2 - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, o Pregoeiro solicitará e
receberá, em envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos
para habilitação.

8.3 - Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os
documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

8.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços,
ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os
requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificandose as incompatíveis.

8.5 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências
constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
de até (dez por cento) superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes.

8.6 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.7 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for
conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.
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8.8 - Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da fase de lances, referente àquele item, e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante.

8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.11 - Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com
os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que
apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de
mercado.

8.12 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o
menor preço, por item, para que seja obtido preço ainda melhor.

8.13 - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante
que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições
habilitatórias.

8.14 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta,
serão analisados os documentos habilita tórios do licitante da proposta de segundo
menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições
fixadas neste instrumento convocatório.

8.15 - Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem
de classificação dos licitantes, por item.

8.15.1 - Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada item.
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8.16 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos
demais licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias, após a homologação da licitação,
devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

8.17 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes.

8.18 - Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo Pregoeiro,
pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.

8.19 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 2
(dois) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
a) – ausência de entrega de documentação exigida para a habilitação.
b) – apresentação de documentação falsa para participação no certame.
c) – retardamento da execução do certame, por conduta reprovável.
d) – não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação.
e) – comportamento inidôneo.
f) – cometimento de fraude fiscal.
g) – fraudar a execução do contrato.
h) – falhar na execução do contrato

8.20 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº. 8.666/93.
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9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1 - A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de
MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas às exigências
deste Edital.

10 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Declarado(s) o(s) vencedor (es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

10.2 - Não sendo interpostos recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame
à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), por item, sendo submetido este resultado
ao Secretário Municipal para homologação.

10.3 - O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e
será(ão) dirigido(s) ao Exmo. Secretário Municipal, por intermédio do Pregoeiro, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período,
encaminhá-lo(s) ao Secretário Municipal, devidamente informado(s), para apreciação e
decisão, no mesmo prazo.

10.4 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação
submetido ao Exmo. Secretário Municipal para o procedimento de homologação com a
devida adjudicação, por item, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s).
10.5 - De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução
total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o
rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
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10.5.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.6 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do
Contrato, por dia de atraso, num limite de 20 dias, quando será considerada
inexecução total do contrato.

10.7 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento
da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar
e contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11 - DA DOTAÇÃO
11.1 - As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a
conta de dotações do orçamento do exercício de 2016 e terá a seguinte classificação
orçamentária: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dotação Utilizada
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
2052 Funcionamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
344905299000000 Outros equipamentos material permanente
1020134 Recursos 15% - Saúde
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
1008 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Imóveis
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344905299000000 Outros equipamentos material permanente
1380455 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ SUS/União
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
1008 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Imóveis
344905299000000 Outros equipamentos material permanente
3380455 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ SUS/União

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento pelo objeto da presente licitação será feito em favor da licitante
vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, em até 28 (vinte e oito)
dias úteis após a entrega dos produtos, acompanhados da respectiva Nota
Fiscal/Fatura.

12.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das
notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2.a
deste Edital).

12.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária.

13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
13.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não fazer até 2
(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de
forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

13.2 - Caberá ao Secretário Municipal decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sobre a impugnação interposta.
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13.3 - Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e
nova data será designada para a realização do certame.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

14.2 - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do
Setor de Licitações, logo após sua homologação.

14.3 - O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento), podendo as supressões superiores a esse limite ser
ajustadas entre as partes, conforme o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

14.4 - Detalhes não citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve a
presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas
para sua não apresentação.

14.5 - O Secretário Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

14.6 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários,
bem como dirimirão as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às
13h00min, através do telefone (47) 3533.1211, ou pessoalmente (Rua Vereador
Joaquim Boeing, 40 – Ituporanga – SC).

14.7 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
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a) ANEXO I – Procuração;
b) ANEXO II – Termo de Referência;
c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
d) ANEXO IV - Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal;
e) ANEXO V – Minuta de contrato.
f) ANEXO VI – Folha para elaboração do contrato.
Ituporanga, 01 de julho de 2016.
Walter Reichmuth Day
Secretário da Saúde
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
PROCURAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, ______________________________________________ CNPJ,
______________________
ENDEREÇO
COMPLETO
_______________
_____________________________ por meio de NOME COMPLETO DO
REPRESENTANTE LEGAL, _______________________________________ RG,
__________________ CPF _______________ _ _ E Q U A L I F I C A Ç Ã O N A
EMPRESA,_____________________________________ constitui como suficiente
PROCURADOR
o
Sr.
NOME
COMPLETO,
_______________________
_________________________________________
RG,
_______________
CPF______________________ outorgando-lhe poderes gerais para representar a
referida empresa na Licitação PREGÃO Nº___________ / ________, outorgando
ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e
praticar todos os demais atos necessários a este procedimento licitatório.

Cidade _______________/Estado_____, Data

____________ _____________________________________
<nome completo do representante legal e qualificação na empresa>
OBS: Com assinatura do Outorgante reconhecida em Cartório.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESF I E
II DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA.
1 – ITENS:
Item Qtd
1

Unid

Produto

2 UNIDADE CADEIRA ODONTOLÓGICA - Cadeira odontológica com estrutura em
aço, com tratamento anti corrosivo e proteção emPVC, articulação central
entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais dacadeira,
apoio de braço curto fixo e outro escamoteavel, facilitando sua entrada e
saída.Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio
de cabeça articuladacom regulagem de altura. Base em chapa de aço
fosfatizado, com isolação em PVC etratamento anti corrosivo, evitando
futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixaçãono piso, com
movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores
elétricostotalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com
vazamentos e movimentosinvoluntários. Pintura lisa eletrostática a pó
epóxi, estofamento ergonômico, macio injetadoem PVC flexível e sem
costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base
dacadeira. Cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro
individuais e (4) quatroautomáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta
à zero, Posição de trabalho 1 e PT2) eLast Posicion (última posição
programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitosatravés de
comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e
peças demão integradas. Equipo acoplado com braço pantográfico de
freio pneumático, longo, que promove ummelhor posicionamento e
ergonomia, facilitando o trabalho a quatro mãos, com mesa dotadade três
terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação,
altarotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden
dois furos, dispondo desistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco
de acionamento dos instrumentos comregulagem da vazão, regulagem do
spray individual (ar/ água) localiza na parte inferior damesa feita de pelo
próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e
comangulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos
instrumentos, de fácillimpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa
do equipo (peça única), escalonadoevitando a queda involuntária dos
instrumentos, causando danos aos mesmos. Negatoscópio14x8cm para
radiografias periapicais, facilitando procedimentos que exigem a
visualizaçãoconstante das radiografias. Pedal progressivo móvel para
acionamento dos instrumentos.Mesa com puxadores bilaterais com linhas
arredondadas, estrutura da mesa fabricada emmaterial ABS de alta
resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal.Unidade Auxiliar
acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com
tubulaçãotoda embutida, sem mangueira corrugada exposta
(biossegurança), estrutura fabricada emABS de alta resistência, injetado
com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueirasintegrado (peça
única), suporte para água no copo, cuba fabricada em porcelana,
removívele de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água
para enxágue da cuspideiraregulado através de registro. Dois sugadores
um de 6,3 mm (aproximadamente) tipoventuri, que possibilitam a
realizações de procedimentos complexos, e fotopolimerizadoracoplado
com mangueira de 1,5m acompanha 01 ponteira de polímero

Vlr ref unit.
Vlr Total
em R$
R$ 20.172,91 R$ 40.345,82
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PEÇA

(temporizações 20,40 e 60 segundos) potencia de 600 mW/cm2. Refletor
Odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de
iluminaçãode 5000º k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade
regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no
comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio,todos os movimentos
de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos
elétricos,cabeçote injetado em ABS, com proteção UV, cabeçote
totalmente fechado, com proteçãofrontal em acrílico, proporcionando
maior segurança ao paciente, braço multiarticulado ecomprido que
permite, permitindo a iluminação durante o procedimento,
acionamentoliga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao
executar as funções da cadeira. Mocho Odontológico com fácil
regulagem da altura do encosto por Manopla independenteque permite
ajuste anatômico localizada atrás do assento, estofamento com espuma
espessarevestida em laminado de PVC garantindo maior resistência e
rigidez, sem costura e de fácilassepsia, sistema a gás para regulagem de
altura do assento por alavanca independentelocalizada em baixo do
assento e base com cinco com rodízio.Compressor Odontológico.
Potência (HP) 2 e isento de óleo. Fluxo de ar (L/min): 210 L/min. Tanque
(L) 40. Peso Líquido (Kg) 42. Pressão máxima 120 PSI ± 10%. Tensão de
Alimentação e Frequência: Modelo: 220V 60 HZ: Monofásico AC 220V
± 10% 60 HZ ± 1%. Válvula de segurança opera quando a pressão excede
0.90Mpa. Taxa operação/stand by 70/30 (%) 30min de operação contínua
em ? 5.5 bar. Corrente elétrica 07 amperes. Consumo (watts) 1496. Dreno
do reservatório com fácil acesso de limpeza e baixo índice de
manutenção. Atendimento para 1 (um) consultório. dB (Decibéis) ruído
72dB a 1 (um) metro da cadeira. Ruído: 72 dB instalada à 1 metro da
cadeira odontológica.Bomba a Vácuo. Caracteristicas: Elimina
parcialmente a névoa do spray, proporcionando maior visibilidade do
campo operatório e minimizando o risco de contaminação. Bomba para 1
consutório. Suctor de alta potência. Filtro de detritos localizado na
entrada de sucção da bomba. Filtro de entrada de água. Base que não
enferruja - fabricada em Nylon injetado com reforço de fibra de vidro.
Comandos eletrônicos. Saída da sucção vai direto para o esgoto. Tensão
Bivolt. Motor: WEG. Potência: 1/2 HP. Tensão: 110 ou 220V ~
monofásico. Comando: 12VCC. Vazão de ar máxima: 120 L/min.
Rotação (RPM): 1.750 - 60Hz. Consumo de água: 0,150 L/min. Vácuo
máximo: 275 mmHg. Capacidade: 1 consultório. Nível de ruído: 56 dB
(A). Peso líquido: 9 Kg. Dimensões (L x C x A): 24 x 28 x 30 cm.
Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar. Apresentar catálogo.
AUTOCLAVE - Autoclave Horizontal Compacta Especificações Técnicas
Mínimas Capacidade Interna mínima de 21 Litros Voltagem: 220Volts.
Indicação: Deverá esterilizar através de vapor saturado sob-pressão com
secagem, para diversos instrumentais, roupagem cirúrgica, luvas,
vidrarias, e outras que a suportem. Funcionamento: Com
despressurização, desaeração e ciclos totalmente automáticos, pelo
comando eletrônico microprocessado, com possibilidade de seleção a
escolha do operador ou usurário pré-configurada de mínimo 09 ciclos de
esterilização com temperaturas de 121ºC, 127ºC e 134ºC e 01 (um) único
ciclo extra somente de secagem. Porta: Deverá ser internamente
construída em aço inoxidável, com manípulo termo-isolante de duplo
estágio de travamento/fechamento. A porta deverá ter um revestimento
próprio em termoplástico que evitará a temperatura elevada ao ambiente,
na porta deverá ter material em silicone para vedação junto a câmara de
esterilização. No travamento deverá ter dispositivo eletrônico por microswith que aciona o alarme no equipamento se a porta não estiver
corretamente fechada. Câmara: Câmara construída em aço inoxidável
AISI 316L ou AISI 304 (conforme Norma Brasileira NBR-11.816:2003
- Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de
saúde - Sub-Item 4.3.2). Gabinete: Deverá ser revestido em aço com
tratamento anti-corrosivo/anti-oxidante e pintura em epóxi, ou em aço
inox AISI 316L ou material superior. Painel: Deverá ter IHM-Interface
Homem Máquina com visor de cristal liquido (LCD) alfanumérico com
iluminação interna com teclado protegido por membrana (para seleção e
partida dos ciclos) monitoração e indicação da temperatura de 121ºC, 127
ºC e 134ºC, controle preciso da pressão da câmara de esterilização,

R$ 4.187,56 R$ 12.562,68
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Tempo de exposição ao ciclo de esterilização; Tempo de esterilização;
Valores de vácuo na secagem; fases e processos do ciclo ou falhas entre
outros; Comando: Deverá ter controlador eletrônico microprocessado
gerencial de todo o ciclo e os parâmetros, tais como: tempo; pressão e
temperatura. Deverá ser composto por intermédio dos seguintes
componentes são: transdutor de pressão eletrônico (para controle preciso
no sistema da pressão); Controle de temperatura da manutenção da
temperatura na câmara interna controlada pelo comando, com medidas
através de sensor de termoresistencia de platina tipo PT-100 classe "A";
Alarmes audiovisuais em caso de desvios dos parâmetros durante o ciclo
ou falhas e outros; Geração de Vapor: Deverá ter geração de vapor
próprio por meio de aquecimento elétrico por resistência com potencia
não superior a 2000 Watts instalada no interior da câmara interna, visando
uma melhor economia de energia com consumo médio de 2 KW/h, o
equipamento deverá desligar automaticamente quando atingida a
temperatura programada. Sistema de Segurança: Válvula de segurança
calibrada e lacrada p/ sob controle de pressão e leitura digital da pressão
da câmara interna; válvula segurança termostática para sobre temperatura;
termostato de segurança; fusíveis; sistema de alarme controlada por
micro-swith em caso de porta aberta; sensores de segurança e
informações do processo por PT-100 classe A; no mínimo 11 (onze) tipos
de alarmes; na existência e identificação de falhas pelo controle deverá ter
disponibilidade de despressurização manual e descarga de água; entre
outros. Deverá ter pés reguláveis construídos de borracha para segurança
e nivelamento do equipamento. Do Sistema de Abastecimento de Água
Destilada ou Bidestilada: A autoclave poderá ser abastecida manualmente
através de copo dosador fornecido juntamente com a autoclave.
Dimensões internas mínimas: Diâmetro 300 mm X Profundidade 300mm,
com 21 litros; Dimensões externas máximas do gabinete: Altura 480 mm
X Largura 560 mm X Profundidade 480 mm; Sistema de Secagem:
Deverá ter no mínimo um único exclusivo ciclo com secagem com porta
fechada para garantir o processo evitando a contaminação. Deverá
acompanhar o equipamento: Suporte com 03 bandejas removíveis para
acomodação de materiais, ambos construídos em aço inoxidável AISI
304; Manual de operação/manutenção; fio terra; mangueira entre outros.
Apresentar Catálogo para Avaliação Técnica.
2 UNIDADE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO - Aparelho Raio X
Odontológico Configurações Minimas: Braço articulável com
movimentação vertical e horizontal, proporciona movimentos suavez e
facilidade de posicionamento. Base totalmente construída em ferro
fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho.
Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para
travamento, garantindo maior funcionalidade. Tempo de exposição
rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital
microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade
constante e tempos de exposições exatos. Proteção Radiológica
Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação.
Colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo
radiográgico principal. Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão
manual). Comando Eletrônico Digital Microprocessado Centesimal.
Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante
especial, fechado à vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao
aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5mts de distância.
Articulações com movimentos de 360º. Pintura com tinta poliuretana
propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório.
Características Técnicas Rede 127 - 220Volts AC Correntes de Uso 12A
(127V) 5.5A (220V). Tempo de exposição 0.07 a 3 seg. Intensidade de
corrente do Tubo 8 mA, Foco 0.8 x 0.8 mm. Apresentar Catálogo para
avaliação.
2 UNIDADE SELADORA PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO - SELADORA DE
PAPEL GRAU CIRÚRGICO - seladora compacta de fácil operação.
Desenvolvida para diversos segmentos, laboratórios centrais de
esterilização. Característica técnicas: largura da solda (área de selagem)
não inferior a 13 mm. Controle eletrônico do tempo de selagem com
alarme sonoro. Largura máxima da embalagem 350 mm.controle
eletrônico de temperatura - 0º a 300º c. Acionamento por pedal mecânico.

R$ 5.772,46 R$ 11.544,92

R$ 1.442,76

R$ 2.885,52
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Estrutura em chapa pintada (eletrostática). Tensão de alimentação 220 v.
Potência 280 watts. Apresentar catálogo/folder com descrição técnica.
5 UNIDADE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE -Caneta Extra
Torque Alta Rotação - Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e
vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente. Peso ideal:
projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede
a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de
trabalho. Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o
superaquecimento na região de corte da broca. Acoplamento Borden.
Sistema Press Button. Autoclavável. Longa vida útil. Ergonomicamente
perfeita para trabalhos precisos. Garantia: 12 Meses. Registro na Anvisa:
10064010046. Spray triplo. Encaixe borden 2 furos. Sistema de trocabroca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Recartilha soft.
Rotores balanceados. Rotação: 280 000 - 380 000 rpm. Torque: 0,13
NCm. Ruído: 64 dbs. Pressão do ar: 32 lbs. Material: latão, alumínio e
peças em aço inox.
5 UNIDADE CONTRA-ANGULO - Contra-Ângulo Caracteristicas: possui giro livre
de 360º. Permite o uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento
INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de
Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo
nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal. A angulação
da cabeça que favoreça a pega durante os procedimentos, evitando a
movimentação desnecessária da mão do dentista. Rotação Mínimo de
5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano
2
PEÇA
AMALGAMADOR- Amalgamador. Aparelho misturador de cápsulas de
amálgama pré-dosificadas. Painel de comando digital localizado na parte
frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas,
tornando a operação mais simples e rápida. Motor bifásico com
rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do
nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor
desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de
4200 oscilações por minuto. Hastes de fixação da cápsula confeccionadas
em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora
de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado
por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de
batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de
trituração. Dispositivo de segurança com micro-chave/switch
interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa.
Apresentar Catálogo para Análise.
3 UNIDADE APARELHO DE ULTRASSON PIEZOELETRÉTRICO COM JATO
BICARBONATO - Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz e Jato de
Bicarbonato, possui reservatório com aquecimento e iluminação interna
que reduz a umidade do pó de profilaxia. seletor automático do ultrassom
e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. sem bomba
peristáltica. filtro de ar com drenagem automática e chave geral luminosa
no painel. a caneta do jato de bicarbonato é de alumínio anodizado, leve,
durável e resistente a autoclavagem. a caneta de ultrassom (transdutor)
possui capa removível e autoclavável. aparelho possui pedal com
acionamento automático. registro na ANVISA. largura: 21,8 cm.
comprimento: 24 cm. Peso líquido: 3 kg. Peso bruto: 4 kg, 1 ano de
garantia. acompanha 3 pontas para periodontia tipo: T1-S, T2-S E T3-S.
Apresentar Catálogo para avaliação Técnica.
2
PEÇA
CÂMARA ESCURA -Camara Escura para revelação Características:
Possui iluminação que permite total visualização do interior da câmara e
não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off. Material
bicolor que evita entrada de luminosidade externa; Tampa e base
removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos. Amplo
visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; Base
removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Copos de
fácil reposição e que permitem maior economia de químicos; Luvas
confortáveis, removíveis e laváveis; Design moderno e inovador que
proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;
Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta
durabilidade e sem riscos de oxidação; Não há necessidade de troca de
lâmpadas e não utiliza energia elétrica; Alimentação: Duas pilhas AA de
1,5v. Apresentar catálogo para análise.

R$ 690,86

R$ 3.454,30

R$ 696,72

R$ 3.483,60

R$ 918,72

R$ 1.837,44

R$ 3.133,37

R$ 9.400,11

R$ 289,90

R$ 579,80
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TOTAL

R$ 86.094,19

TOTAL
GERAL

R$86.094,19

1.1 - Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar a
entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o pedido, sem custo adicional,
sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega
não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às sanções
previstas neste Edital e em Lei.
1.2 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras
quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: (não inferior a 60 (sessenta) dias).
1.3 - A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA EMPRESA:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ___________________________________ CNPJ nº
_______________________________, sediada em (ENDEREÇO COMERCIAL)
_____________________________________________, declara, sob as penas da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação
no presente processo licitatório.

Ituporanga,............de............................de...........

______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL 11/2016
Carimbo do CNPJ:

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não contrata menores de
dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, cumprindo fielmente o
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1998.

Local e data.

________________________________
(Nome da Empresa)
(Nome do Representante Legal)
(Fazer em papel timbrado ou com carimbo do CGC)
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2016
MINUTA DO CONTRATO Nº

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ nº. 11.407.443/0001-18, com sede na Rua Emilio Altenburg, S/N –
Ituporanga – S C, neste ato representado pelo Secretário de Saúde o Sr. WALTER
REICHMUTH DAY, inscrito no CPF sob nº 039.074.029-28, denominado
CONTRATANTE, e A EMPRESA......... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº........ , com sede na......... , , neste ato representada pelo Sr......... , CPF
nº........ , aqui denominada CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de
direito, tem entre si justo e contrato o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tem o presente instrumento, por objeto, a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESF I E II DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA,
Conforme item constante na proposta vencedora no valor total de R$ …..(----).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Da ENTREGA do objeto do contrato
a). Os produtos, objeto do presente contrato, deverão ser entregues parcelados, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação, durante o horário comercial de
07:00 às 13:00horas na Secretaria de Saúde do Centro, à Rua Emílio Altenburg, S/N,
Centro, Ituporanga - SC.
b) Os produtos, objeto do presente contrato, serão entregues pela CONTRATADA,
conforme cronograma mensal, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo
forma, prazos e condições especificados no Edital, que faz parte integrante do
presente instrumento, independentemente de transcrição, devidamente acompanhado
dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal / Fatura), adotando-se os
procedimentos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 e o seguinte:
c) De posse dos documentos que devem acompanhar os produtos, objeto do presente
contrato, serão recebidos provisoriamente pelo servidor responsável, para posterior
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verificação de especificações, da qualidade, da quantidade, da validade, dos prazos,
dos preços e de outros dados pertinentes.
d) Encontrando irregularidades, o responsável fixará prazo para a CONTRATADA
promover as correções necessárias, sob pena de serem os bens rejeitados e
devolvidos à CONTRATADA, no estado em que se encontrem.
e) Na hipótese de irregularidades em relação aos materiais fornecidos, a
Administração somente os receberá em caráter definitivo, mediante termo
circunstanciado, após as correções promovidas pela CONTRATADA e após nova
verificação realizada pelo servidor encarregado.
f) Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Administração, por
meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à
autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.
g) Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos
para pagamento serão suspensos e considerados o fornecimento em atraso,
sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o
caso, a outras sanções estabelecidas na lei, no edital e neste instrumento de contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos serão efetuados em até 28 (vinte e oito)
dias após o recebimento do objeto mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA SEGUNDA: os preços ora ajustados não sofrerão reajuste no período
contratual.
Parágrafo único: A vigência do contrato será de 06 (seis) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente instrumento é celebrado entre as partes,
passando a vigorar da data de sua assinatura até o dia ….............,. Poderá, também,
haver vencimento antecipado do prazo contratual no caso de a entrega total do
produto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA ocorrer antes.

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente
certame correrão a conta de dotações do orçamento do exercício de 2016, e terá a
seguinte classificação orçamentária: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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Dotação Utilizada
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
2052 Funcionamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
344905299000000 Outros equipamentos material permanente
1020134 Recursos 15% - Saúde
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
1008 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Imóveis
344905299000000 Outros equipamentos material permanente
1380455 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ SUS/União
Descrição
Código Dotação
9 SECRETARIA DA SAÚDE
1 Secretaria da Saúde
1008 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Imóveis
344905299000000 Outros equipamentos material permanente
3380455 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ SUS/União

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente
contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inobservância por parte da CONTRATADA do aqui
estabelecido, garantida a defesa prévia, sofrerá ela as seguintes penalidades:
I – advertência, na primeira vez que o fato ocorrer;
II – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato;
III – rescisão do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica expressamente reconhecido ao CONTRATANTE o direito
de rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei
Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 86 e
seguintes da mesma Lei quando for o caso.
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CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão nº
11/2016, do Processo de Licitação nº. 11/2016, dele fazendo parte integrante para
todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme segue:
a) Entregar os produtos observando o seguinte: O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para estes produtos e devidamente protegido do
pó e variações de temperatura.
b) As embalagens devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de
validade.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES.

Por dia de atraso o adjudicado estará sujeito a uma multa no valor de 0,5% ao dia,
pela parcela inadimplente, até o limite de 20 dias, quando será considerado o
inadimplemento total, sujeitando-se a multa de 10% sobre o total do inadimplemento,
cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificação, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, sob pena de
ser inclusa no art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a ampla defesa. Na
aplicação dessa sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA O presente contrato é regido, em todos os seus
termos, pela atual legislação federal sobre licitações e contratos administrativos (Lei nº
8.666/93), a qual terá aplicabilidade também onde este contrato seja omisso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de ItuporangaSC, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas da aplicação deste instrumento. E, por
estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.
Ituporanga, …... de ….... de 2016
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______________________

_______________________

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO VI
Pregão Presencial 11/2016
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

Razão Social:_________________________________________________.

Endereço:____________________________________________________.
Cidade: ________________ Estado: ___________

CEP:_______________.

Telefone: (______) ____________ Fax: (______) ______________________ .
Nome da pessoa para contatos:______________________________________.
Telefone: (______) ________________

E-mail: __________________________.

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________.
Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________.
Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________.
RG nr.: ______________________

CPF: ______________________________.

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato
específico para assinatura do contrato.
Data:
_______________________________________________________
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo
juntamente com o envelope da documentação. Caso essa empresa seja
vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato
referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não
implicará a inabilitação da Proponente.
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