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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 

 
 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, 
alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 

 
 

Município de Espumoso, RS 

Secretaria Municipal de Saúde 

Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2022 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Modo de disputa: aberto 

Processo nº 133123 de 22.11.2022 

 

Edital de pregão eletrônico para a aquisição de 
equipamentos odontológicos para atender as 
unidades de saúde do município de Espumoso, 
RS  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo 

menor preço por item, objetivando a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da 

Secretaria de Saúde de Espumoso, RS, conforme descrito no Termo de Referência do edital e seus anexos, e 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 2712/2011, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: www.bll.org.br, no dia 

13.12.2022, às 10:00h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 09:00h, do dia 

13.12.2022, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

1. DO OBJETO:  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos odontológicos para atender as 

unidades de saúde do município de Espumoso, RS, cujas descrições e condições de entrega estão detalhadas no 

Termo de Referência (Anexo I). 

http://www.bll.org.br/
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1.2. A entrega dos equipamentos deverá ser feita no seguinte endereço: Rua Ildo Meneghetti, S/N, Bairro 

Jardim dos Coqueiros, esquina com a Rua Pedro Luiz Faccioni, Espumoso, RS, na Secretaria Municipal de Saúde, 

em até 30 dias corridos contados da data do recebimento da Nota de Empenho, em horário de expediente, 

devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, no prazo de, no mínimo 24h, para que este 

acompanhe a entrega. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1. Somente poderão participar deste Pregão Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, em 

cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela 

Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014 em razão de seu valor. 

2.2. Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos e, estiver devidamente cadastrado 

junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.bll.org.br. 

2.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento com o disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal e o disposto na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

a comprovação a qualquer tempo. 

2.4. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame empresas que se enquadram nas vedações 

contidas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

2.5. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e 

senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, 

regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

2.6. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no 

certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.6.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 

verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.6.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

2.6.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 

sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
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2.6.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 

2.6.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, 

até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão 

ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o 

licitante às sanções legais: 

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 

edital, como condição de participação; 

3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa 

de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados 

pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

4. PROPOSTA 

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, 

estabelecida no preâmbulo desse edital. 

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – 

Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, 

referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, 

englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das 

obrigações assumidas. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela 

qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou 

carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de 

lances. 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o 

procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 

5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) 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. 

5.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 

90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; 

5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado 

de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral 

esteja no prazo de validade. 

5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente 

apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade 

expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao 

certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua 

chave e senha. 

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e 

senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante 

toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital. 

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio 

do sistema eletrônico. 

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na 

internet. 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 
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c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 

serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa 

competitiva, e as seguintes regras: 

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. 

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 50,00 (cinquenta reais), que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 

8. MODO DE DISPUTA 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

observando as regras constantes no item 7. 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
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8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado 

pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 

mediante justificativa. 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances 

da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato 

aos participantes, no sítio eletrônico https://espumoso.rs.gov.br/publicacoes/pregao-eletronico/. 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 

para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital; 

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 

de menor valor. 

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que 

será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 

apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, 

§2º, da Lei nº 8.666/1993. 
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9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o 

caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 

aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo 

pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1.3 e 5.1.4, enviados nos termos do item 3.1, 

serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas 

como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, 

dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

11.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 

3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá 

sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) 

dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 

habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

11.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, 

oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
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12. RECURSO 

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão 

manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de 

decadência do direito de recurso. 

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos 

para a interposição das razões do recurso, também via sistema, 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. 

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo 

que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente 

instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para, no prazo de até 10 (dez) dias, assinar o 

contrato, no prazo estabelecido no edital. 

14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

14.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação 

dos documentos na forma do art. 32, da Lei de Licitações, atinentes aos documentos em que foram 

apresentadas cópias simples na licitação, sob pena de perda do direito à contratação. 

14.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da 

aplicação das sanções. 
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15. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

15.1. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá quando da entrega dos 

equipamentos.  

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos, por intermédio da 

Secretaria da Fazenda do Município, mediante a Nota Fiscal/Fatura. 

A Nota Fiscal/ Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo e número do Pregão a fim de acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento, sendo que a despesa ocorrerá pela seguinte dotação 

orçamentária: 

1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES - REDE BEM 
CUIDAR 
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO – PIAPS 
1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.3 O prazo de entrega integral dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos contados da data de 

recebimento da Nota de Empenho. 

17.2. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ildo Meneghetti, 

S/N, Bairro Jardim dos Coqueiros, esquina com a Rua Pedro Luiz Faccioni, Espumoso, RS, no horário das 07:00 

às 13:00 horas. 

17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo d e 30 (trinta) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

17.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de 

assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
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c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado 

como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão 

ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

do seguinte endereço eletrônico: licitacoes@espumoso.com.br. 

19.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio 

eletrônico da Administração https://espumoso.rs.gov.br/publicacoes/pregao-eletronico/. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 

contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  
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     Espumoso, 24 de novembro de 2022.        

                  

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em _____-_____-________ 

 

                        ____________________ 

                       Fernando Schmitz Audino 

                               OAB/RS 78.235       
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Aquisição de equipamentos odontológicos, para as  
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 

Michele Colvero da Silva 

Agente Administrativa 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 

Marileisa Valandro 

Secretária Municipal da Saúde 
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CONCEITO 

A Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
realizados pela administração pública. 

Nos termos do art. 6°, inc. IX, da Lei n° 8.666/93, que instrui os 
processos de licitação: 

"Art. 6º 

(...) 

IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 
que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução. 

(...).” 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio 
fundamental da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer 
de forma clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão 
sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a instituição pública. 
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1. OBJETO 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a Aquisição equipamentos odontológicos, 

para atender as unidades de saúde do município de Espumoso/RS. 

 

2. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

  2.1. A contratação dos serviços obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, 

republicada no D.O.U de 06/07/94 e Lei nº. 10.520/2002. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

 3.1. Justifica-se a compra de equipamentos odontológicos, conforme portaria 

SES 395/2022 que habilita os municípios integrantes da Rede Bem Cuidar ao 

recebimento de recursos estaduais, para uso nas unidades básicas de saúde, 

renovando assim os existentes, devido à depreciação e manutenções constantes, 

bem como ampliando e qualificando o atendimento com equipamentos modernos e 

disponíveis em todas as unidades de saúde, com vista à melhoria do cuidado à 

saúde da população. 

 

 

4. DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
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1. 

 
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, 
composta por cadeira, equipo, unidade auxiliar, 
refletor e pontas. Cadeira com linhas 
arredondadas, estrutura construída em aço 
maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em 
ABS injetado com proteção anti-UV, 
proporcionando maior segurança, resistência e 
durabilidade ao conjunto. Base com desenho 
ergonômico, totalmente protegida por debrum 
antiderrapante. Apoio dos braços: dois braços 
fixos. Encosto de cabeça: anatômico, removível, 
bi-articulável e com regulagem de altura, com 
movimentos anterior, posterior e longitudinal e 
sistema de trava por alavanca. Estofamento: 
amplo com apoio lombar ressaltado, montado 
sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano 
injetado de alta resistência, espuma de excelente 
qualidade revestida com material laminado, sem 
costura, atóxico e antichamas, na cor azul . 
Possuir caixa de ligação integrada otimizando 
espaço dentro do consultório. Ambidestro. 
Sistema de elevação eletromecânico acionado 
por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts 
proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo 
pantográfico de elevação confeccionado em 
chapa de aço, oferecendo maior resistência e 
capacidade de elevação de até 200 kg. Altura 
aproximada do assento em relação ao solo: 
mínima de 460 mm e máxima de 810 mm. Tensão 
de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede 
de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 
350 VA. Acionamento pelo pedal acoplado a base 
fazendo um corpo só: 3 programações de 
trabalho, volta automática à posição zero, 
acionamento do refletor, subida e descida do 
assento e encosto. Pedal progressivo para o 
acionamento das peças de mão nos engates do 
equipo, possibilitando o controle da velocidade e 
com acionamento em qualquer ponto do pedal. 
Equipo com 1 seringa tríplice com bico giratório 
removível e autoclavavel, 1 terminal com spray 
para alta rotação, 1 terminal para micromotor 
pneumático, braço acoplado pneumático com 
regulagem horizontal, vertical e afastamento 
lateral. Mangueiras: lisas, arredondadas e 
flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção 

01 R$19.541,16 R$19.541,16 
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automática das pontas através de válvulas 
pneumáticas individuais, possibilitando leveza no 
seu acionamento. Tampo de inox: removível e 
fácil de limpar, garantindo mais praticidade e 
resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos 
de 1000 ml para água das peças de mão e 
seringa tríplice. Estrutura do equipo construída 
em aço com corpo em ABS injetado com proteção 
anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de 
epoxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com 
tratamento fosfatizado resistente a corrosão e 
materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. 
Unidade de água e cuba rebatível em 90º, 
possibilitando uma ampla mobilidade que permite 
aproximação do auxiliar ao campo operatório. 
Unidade de água: 1 suctor de saliva venturi. 
Sistema pneumático para acionamento 
automático do suctor. Mangueiras: lisas, 
arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou 
estrias com filtro de detritos e engate rápido que 
conectam facilmente sem a necessidade de 
ferramentas. Registro de acionamento e 
regulagem da água na cuba. Sistema de 
regulagem da vazão da água: permite a 
regulagem fina do fluxo de água. Cuba da 
cuspideira em cerâmica, profunda e de fácil 
remoção para higiene e assepsia com ralo para 
retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado 
na base do sugador sob o corpo da unidade de 
água. Condutores de água que banham a cuba 
construídos em aço inox, removíveis e 
autoclaváveis. Estrutura da unidade de água 
construída em aço com corpo em ABS injetado 
com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a 
base de epoxi, polimerizada em estufa a 250ºC, 
com tratamento fosfatizado resistente a corrosão 
e materiais de limpeza. Refletor com 3 pontos 
(lâmpadas) de LED com 3 intensidades ajustáveis 
de iluminação (10.000/20.000/30.000 Lux). 
Tecnologia de iluminação com luz com menor 
consumo de energia e foco de luz retangular, 
aumentando o tamanho do foco de iluminação da 
cavidade bucal e não gerando desconforto na 
região dos olhos do paciente. Cabeçote em 
material resistente, com alta giro total, leve, com 
alta durabilidade e ampla mobilidade em diversas 
posições. Protetor frontal: removível, construído 
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em material resistente e transparente, protege o 
sistema óptico contra aerossol. Puxadores 
bilaterais em forma de alça e autoclaváveis que 
possibilitam o isolamento evitando o risco de 
contaminação cruzada. 

 
 

2. 

COMPRESSOR: projetado para prover ar 
comprimido, possuindo desempenho estável, 
grande capacidade de fluxo, baixo consumo de 
energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, 
vapores ou odores desagradáveis. 
 Manômetro para pressão do reservatório; 
 Manômetro para pressão de saída; 
 Regulador de pressão na saída com filtro de ar e 
dreno para água; 
 Registro para controle da vazão; 
 Registro para drenagem do acúmulo de água no 
reservatório. 
 Sistema de segurança com válvula que entra em 
funcionamento para liberação da pressão, caso haja 
falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a 
finalidade de proteger o equipamento de 
superaquecimento. 
Reservatório com pintura eletrostática interna e 
externa garantindo uma maior durabilidade do 
compressor. 
Capacidade do reservatório de ar mínima de 39 
litros 
 Classificação do produto segundo a norma NBR 
IEC 60601-1 
Proteção Contra Choque Elétrico  

01 R$4.351,50 R$4.351,50 
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3. 

FOTOPOLIMERIZADOR para resinas, ionômeros 

e adesivos. Com luz azul gerada por LED de alta 
potência (maior ou igual a 1250 mW/cm2). Sem fio, 
com bateria removível. Intensidade de luz constante 
independente do nível de carga da bateria, de 
maneira que a polimerização da resina não seja 
afetada pela diferença de carga da bateria. Display 
digital. Comprimento de onda de 420 a 480nm. Que 
a potência luminosa seja crescente nos primeiros 5 
segundos, permanecendo logo após na potência 
máxima. Timer com 5, 10, e 20 segundos, com bip 
sonoro no final da operação. Comandos de 
programação na própria caneta. Bivolt automático 
90/240V. Bateria: 3,7V 1400 mA. Ponteira de 
fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, sem 
fuga de luz, autoclavável a 134° e com giro de 360°. 
Sistema stand by. Desligar automaticamente 
quando não utilizada após 2 minutos. Garantia 
mínima de 12 meses. 
 
 

03 R$904,83 R$2.714,49 

4. 

ULTRASSOM 
Aparelho de profilaxia Digital conjugado de 
ultrassom e jato de bicarbonato, montado em 
conjunto composto de corpo em ABS e tampa 
confeccionados em poliestireno e painel principal 
em policarbonato. Circuito eletrônico localizado 
atrás do painel frontal. •Sistema ativado através de 
transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro 
pastilhas de cerâmicas montadas de forma 
intermitentes e jato de bicarbonato de sódio para 
profilaxia do cálculo e do biofilme no mineralizado. 
•02(duas) Capas protetoras do 
transdutor(ultrassom) rígidas, removíveis e 
autoclaváveis, uma ponta jato de bicarbonato, 03 
insertos, removíveis e autoclaváveis e chave para 
instalação. •Difusor concêntrico que efetua a mistura 
de ar + água + bicarbonato a uma pequena 
distancia da ponta, evitando entupimento. •Tampa 
do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e 
limpeza e copo removível. •Painel com comandos 
próximos, com teclado de membrana seletora das 
funções, escala dos níveis de potência por cores 
facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou 
geral, reguladores mais suaves, seletor de operação 
(jato de bicarbonato/ultrassom) painel 
ergonomicamente desenhados com display 

04 R$3.779,50 R$15.118,00 
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indicativo de qual função está acionada e qual 
potência está habilitada. Ajuste fino do ar com 
registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar 
do jato de bicarbonato, ajuste fino da água nos 
procedimentos com refrigeração. •Oferece irrigação 
constante com controle de fluxo. •Permite também a 
realização de trabalhos a seco (condensação de 
amalgama, cimentação de onlays/ inlays, etc), 
ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de 
procedimento. •Resistente a oxidação, proporciona 
um visual agradável e harmônico, além de fácil 
limpeza e desinfecção. •Peça de mão do ultrassom 
leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, 
permite precisão no trabalho de raspagem e melhor 
sensibilidade tátil para completa remoção do 
cálculo. •Linha interna do jato de pó em aço inox; 
Peça de mão do jato de bicarbonato removível e 
autoclavável. •Filtro de ar com drenagem automática 
na parte inferior da caixa do aparelho. •Circuito 
eletrônico com estabilizador de frequência e Válvula 
reguladora de pressão de ar estabilizada. •Pedal 
único de acionamento para ultrassom e jato de 
bicarbonato de sódio e mangueiras lisas, leves e 
flexíveis •4 níveis de rotação da bomba peristáltica 
com micromotor elétrico com eixo central que gira 
três roletes e reservatório em policarbonato 
transparente de líquido irrigante acoplado, de 500 
ml• Tecla geral liga/desliga com led indicativo no 
painel, que facilita a visualização para identificação 
o acionamento do aparelho. •Frequência das 
vibrações do ultrassom: entre 24-30KHz. •Tensão 
entre 99-242V e potência de 36W •Medidas 
aproximadas de 215x310x250mm (AxLxC), 
 

5. 

RX ODONTOLÓGICO 
Com controle centesimal de tempo através de 
microprocessador; 
Seletor em painel lexan de alto-relevo; Todas as 
funções do aparelho são comandadas pelo controle 
digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 
Rotação de 300° com indicação na parte traseira e 
dianteira do cabeçote. 
Proteção térmica do cabeçote: Evita o super 
aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e 
garantindo perfeito funcionamento do aparelho. 
Cabeçote com câmara de Compensação: 
Mantém a pressão interna do cabeçote estável, 

01 R$8.715,50 R$8.715,50 
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assegurando um perfeito funcionamento. Ponto 
focal: Com correto dimensionamento; Proporciona 
um feixe de radiação sem distorção. Caixa de 
comando: Em material especial com suporte de 
fixação do controle; Facilita acoplamento do 
controle, sem riscos de queda. Braços: Articulado 
verticalmente e horizontalmente. Coluna, braços e 
base: Construídos em aço, com cantos 
arredondados. Base pendular super estável: 
Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio 
em dois rodízios). Tensão da rede: 127V/60Hz / 
220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz; 
Potência de entrada: 1200VA; Tensão do 
tubo:70kVp; Corrente do tubo: 7mA; Tempo de 
exposição: 60ms a 3,2s; Comprimento do cilindro: 
200mm (300mm opcional); Colimador Retangular 30 
x 40mm; 
Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm; Dimensão 
do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; Fator de resfriamento: 
1:30s. 
 

6.  

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA Material 
bicolor que evita entrada de luminosidade externa; • 
Tampa e base removíveis que facilitam higienização 
e reposição dos químicos; • Sistema de ventosa 
para fixação; • Amplo visor de acrílico vermelho 
translúcido com proteção ultravioleta; • Copos com 
tampa de fácil reposição e que permitem economia 
de químicos; • Aros que facilitam a retirada das 
luvas para limpeza; • 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; • Partes e peças de fácil 
reposição; • Reciclável e ecologicamente correta. 
Cor: Material Bicolor (branco externo e preto 
interno) Dimensão do visor: 192 x 95 mm Material: 
Poliestireno de Alto Impacto - PSAI Copos: 4 copos 
de 200 ml – Formato econômico Dimensão do 
produto: 320 x 220 x 250 mm (C x L x A) Dimensão 
do produto embalado: 325 x 220 x 260 mm (C x L x 
A) Peso do produto: 0,740 kg Peso do produto 
embalado: 1,1 kg Garantia mínima: 1 ano 

01 R$299,25 R$299,25 

 

5. VALOR MÁXIMO DE: R$50.739,90 
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6. DA ENTREGA  

 

6.1 – O prazo de entrega dos equipamentos desta licitação será de, no máximo, 30 (trinta) 

dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.  

6.2 – A entrega do mesmo deverá ser efetuada na Secretaria de Saúde de Espumoso, situada 

na Rua Ildo Meneghetti, 275, Jardim dos Coqueiros. 

6.3 – A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o mesmo, sob pena das sanções legais 

cabíveis, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência –sem defeitos ou 

avarias.  A entrega será de responsabilidade do contratado. 

6.4- A empresa ganhadora da presente licitação, deverá realizar a entrega técnica 

com profissional técnico devidamente habilitado e com conhecimento na área. 

 

7. GARANTIA 

 

7.1- A empresa ganhadora da presente licitação deve fornecer garantia mínima dos 

produtos de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, durabilidade, qualidade, 

quantidade, segurança, desempenho, ou possíveis falhas que possam surgir, salvo 

desgaste natural; 

7.2- Quanto a problemas de qualidade, quantidade, regularidade do 

produto/equipamento ou da condição da embalagem/entrega, a licitante notificada 

pela Secretaria, será responsável pela troca do produto que apresentar problemas. 

Será avaliado o acondicionamento do produto no momento da entrega. 

Embalagem/acomodação violada, com vazamento, ou produto com aparência 

duvidosa, quebrada, diferentes das especificações do edital, farão com que os 

mesmos não sejam aceitos. 
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8. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 

equipamentos, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do Município, 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e número do pregão a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento dos equipamentos e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 

 

8.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1.1. A despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: 

1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS 
PERMANENTES - REDE BEM CUIDAR 
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO – PIAPS 
1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 
 

9.  FISCALIZAÇÃO  

9.1. A Fiscalização será efetuada pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio de 

servidor especialmente designado. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1- Deve-se levar em conta a voltagem do Município de 220V. 

10.2- Os equipamentos, quando for o caso, deverão ser montados e instalados pela 

própria licitante. Os mesmos devem vir completos, com os respectivos manuais de 

instrução em português, e demais requisitos para instalação, conforme o código do 

consumidor. 

10.3- Assistência técnica pós-venda, na região do município, de fácil acesso na 

localização da rede de assistência do equipamento, com prazo máximo de 48h no 

atendimento da solicitação; 
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Espumoso, 22 de Novembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projeto analisado e aprovado 
Em _____/_____/________ 

 
______________________ 

Marileisa Valandro 
Secretária Municipal da Saúde 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA 

 

Nº QUANT. UNID. DESCRIÇÃO/MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

      

      

Declaro, para os devidos fins, que os objetos desta proposta estão em conformidade com o edital e termo de 

referência. 

 

INFORMAÇÕES: 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP 

Fone/Fax
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IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Nome completo: 

Endereço: 

Cargo ou função: 

E-mail: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

 

 

Nome do Banco: 

Agência: 

Operação: 

Conta nº: 

___________________________________  

Assinatura e Carimbo do Responsável  

 

 

 

OBS 1:  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo datada e assinada pelo representante 

legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas.  

OBS 2: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93 ACRESCIDA PELA 

LEI 9.854/99 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 _______________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)______________________________________________, portador da carteira de identidade nº 

______________________ e CPF nº_________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

____________________ 

DATA 

 

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

COOPERATIVA. 

 

 

 

 

________________________(nome da empresa)___________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ________________, 

portador(a) da carteira de identidade nº _________________ e CPF nº___________________ DECLARA, para 

fins do disposto no item 5.7  do Edital de  Eletrônico nº  _____________ , sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

  

 ( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do Art. 18-A da Lei Complementar nº. 

123/2006, acrescido pela Lei 128/08; 

 (   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 (   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 (   ) COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

  

 (localidade), _______de __________de 2022. 

 

 

 

________________________                                                         

    Representante Legal                                                                  

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 

licitante. 
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 ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr.(a)_______________________________________, portador(a) da carteira 

de identidade nº _________________ e CPF nº___________________, DECLARA que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente 
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ANEXO VI 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua 

…………………….., cidade ………... / Rio Grande do Sul, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... 

DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e 

de sociedade de economia mista. 

 

 

…………………………….., de ……….. de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Representante legal 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº. ____ 

 

 

 

Contratação de empresa para a aquisição de 
equipamentos odontológicos para atender as 
unidades de saúde do Município de Espumoso-
RS. 

 

O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Borges de 

Medeiros, s/n, na cidade de Espumoso – RS, inscrito no CNPJ sob nº.  87.612.743/0001-09, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DOUGLAS FONTANA, doravante denominado Contratante, de um 

lado e, do outro, a empresa (___), estabelecida à (__), na cidade de (___) inscrita no CNPJ sob n.º (__), neste 

ato representada pelo Sr. (__), inscrito no CPF sob o nº (___), doravante denominada Contratada, ajustam 

entre si, e na melhor forma de direito, o presente Contrato, OBJETIVANDO, aquisição de equipamentos 

odontológicos para a Secretaria de Saúde do Município de Espumoso-RS, autorizado no Processo 

Administrativo nº 133123/2022, que instruiu o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 

018/2022 regendo-se através das normas da Lei Federal nº. 8.666/93, Código de Defesa do Consumidor, Lei 

Federal nº. 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal nº. 2.712/2011 e 

suas alterações posteriores, com adoção das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos odontológicos para a Secretaria de Saúde do 

Município de Espumoso-RS.  

1.2. O objeto a ser adquirido, em conformidade com o termo de referência que instruiu o processo licitatório 

do Pregão Eletrônico nº. 018/2022 e as demais condições estabelecidas no edital e na legislação pertinente são 

os seguintes: 

 

Nº QUANT. UNID. DESCRIÇÃO/MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

      

      

 

1.3. Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA quando 

do fornecimento dos objetos, deverão ser comunicadas, por escrito, ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, VIGÊNCIA  

2.1. O termo inicial do contrato será a contar da data da sua assinatura, encerrando-se com a entrega do 

objeto, limitando-se ao exercício financeiro. 

2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65, da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

2.3. A presente contratação não está sujeita ao reajuste, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.192/2001. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Pela aquisição dos equipamentos, objeto do presente, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em 

moeda corrente nacional, o valor total de R$ (_____), conforme tabela do item 1.2. 

3.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da entrega dos equipamentos acompanhados da Nota 

Fiscal. Não estando corretamente preenchida, a Nota Fiscal será devolvida para ulterior correção, ficando 

desconsiderado o tempo de tramitação.  

3.3. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos e contribuições sociais 

(ISSQN, INSS, etc.) previstos na legislação vigente. 

3.4. A despesa da presente contratação correrá por conta da seguinte rubrica: 
 
1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES - REDE BEM CUIDAR 
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO – PIAPS 
1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1. A entrega dos equipamentos deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos contados da data do recebimento da Nota de Empenho.  

4.2. Verificada a desconformidade do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias 

imediatamente, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

4.3. Quando da entrega do objeto, caso este não corresponda à especificação exigida no Edital e neste 

contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, imediatamente, a sua substituição visando ao atendimento das 

especificações, sem prejuízo das cominações previstas neste Contrato, no Ato Convocatório e anexos.  

4.4. A Administração Municipal rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas no edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Compete à CONTRATADA: 

5.1.2. Proceder na entrega dos itens licitados conforme edital e anexo I – Termo de Referência. 

5.1.3. A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, a seus servidores 

ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto entregue, com exclusão da 

Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal. 

5.1.4. A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações. 

5.1.5. Entregar objeto deste contrato, no prazo e locais indicados pela CONTRATANTE, em estrita observância 

das especificações do edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

5.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990). 

5.1.7. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário. 

5.1.8. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência do objeto. 

5.1.9. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, 

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 

5.1.10.  Arcar com os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre o fornecimento. 

5.1.11. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% do 

valor contratado inicialmente. 

5.1.12. Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto do presente contrato; 
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

6.1. Compete ao CONTRATANTE: 

6.1.1.  Exercer a fiscalização por meio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de servidor designado, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 

8.666/93. 

6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA. 

6.1.3. Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no objeto entregue. 

6.1.4. Supervisionar e fiscalizar a entrega do objeto, de acordo com o que estabelece o edital e seus anexos. 

6.1.5. Informar a CONTRATADA sobre o local a ser entregue o objeto do presente contrato. 

6.1.6. Efetuar os devidos pagamentos à CONTRATADA, mediante apresentação da devida Nota Fiscal 

acompanhada dos documentos de regularidade fiscal, de acordo com o preço, os prazos e as condições 

estipuladas no Edital e seus anexos. 

6.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido com as especificações 

constantes do edital e contrato, para fins de aceitação e recebimento. 

6.1.8. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades encontradas no objeto 

entregue para que sejam corrigidas ou, eventualmente, feita a substituição. 

6.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo 

fornecedor. 

6.1.10. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos entregues. 

6.1.11. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da proposta. 

7.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

7.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da obrigação. 

7.4. 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 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

7.4.1. ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

7.4.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

7.4.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

7.4.4. não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

7.4.5. comportamento inidôneo; 

7.4.6. cometimento de fraude fiscal; 

7.4.7. fraudar a execução do contrato; 

7.4.8. falhar na execução do contrato. 

7.5. 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. 

7.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

7.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

8.1. O contrato resultante da presente licitação poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da 

Lei 8666/93. 

8.1.1. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78da lei 8.666/93. 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para Administração. 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

8.1.2. O contrato também poderá ser rescindido nos casos em que se verificar que o CONTRATADO não 

preenchia ou não mais preenche os requisitos de habilitação. 

8.2. Nas hipóteses legais de rescisão administrativa solicitada pela contratada, esta deverá submeter o seu 

pedido, necessariamente fundamentado, à apreciação da contratante através de requerimento protocolado e 

instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados. 

8.3. A rescisão administrativa será precedida de autorização expressa e fundamentada da autoridade 

competente. 

8.4. A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão prevista no art. 77 da Lei 8666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde por servidor designado. 

9.2. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas 

pelo Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO 

10.1.  As partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou 

ajustado, elegendo para o mesmo o foro da Comarca de Espumoso, RS, para a solução de todo e qualquer 

conflito dele decorrente. 

 

Espumoso, RS, ___de_____de 2022. 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito 

Contratante 

 

 

(_______) 

Contratada 

Esta minuta foi devidamente examinada e 

aprovada por esta Assessoria Jurídica. 

Em _____-_____-________ 

____________________ 

Fernando Schmitz Audino 

OAB/RS 78.235 


