PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: Nº 039/2021
Modalidade: PREGÃO Nº 037/2021 – Registro de Preços nº 019/2021
RECIBO
A Empresa ______________________________________________________________ retirou este
Edital

de

Licitação

e

deseja

ser

informada

de

qualquer

alteração

pelo

e-mail

_____________________________________ ou pelo fax: _________________________.
______________________ , aos _______ /_______ / _______
_____________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO DE PREGÃO PELO EMAIL:
licitacaopmf@gmail.com PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS,
QUANDO NECESSÁRIO.
O PRESENTE EDITAL ESTÁ SUJEITO À EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE SERÃO
DEVIDAMENTE PUBLICADAS DA MESMA FORMA QUE O ORIGINAL, DEVENDO AS
EMPRESAS INTERESSADAS ACOMPANHAR, TODA O TRÂMITE LICITATÓRIO, ATÉ A
DATA DE ABERTURA DO CERTAME NO SITIO florestal.mg.gov.br

O Município de Florestal/MG, não se responsabiliza por comunicações à empresa que
não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. Considerar-seá válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de
Florestal/MG e no sitio www.florestaltransparente.com.br.
Para as empresas interessadas, a fim de agilizar a sessão, o arquivo referente à proposta
poderá ser solicitado através do email: licitacao@florestal.mg.gov.br, para que a própria
empresa preencha o seu arquivo de proposta. No dia da sessão, a empresa poderá
apresentar o arquivo gravado em pen drive, cd, dvd, ou outra mídia digital. Este
procedimento NÃO exime o licitante quanto a apresentação dos envelopes, conforme
solicitado.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 (31)3536 2248
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
1 – TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº

039/2021

Modalidade Pregão
Presencial nº

037/2021

Tipo

Menor preço por ITEM

1ª Sessão Pública

28/10/2021 às 08:00 horas

Data limite para entrega
dos envelopes nº 01 nº 02.

28/10/2021 às 08:00 horas

Objeto do certame

Aquisição de materiais odontológicos para atender as
necessidades do Centro de Saúde Rachid Saliba e
setores pertencentes à saúde municipal (área
odontológica), com entrega parcelada.

Edital

O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na Sede da
Prefeitura Municipal de Florestal ou pelo site
florestal.mg.gov.br, sem nenhum tipo de ônus. Não
será encaminhado edital via postal ou através de facsímile.

Contatos e informações:

Setor de Compras e Licitações
Telefone (31) 3536 - 2233
licitacao@florestal.mg.gov.br

O MUNICÍPIO DE FLORESTAL/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.313.833/0001-78, com
sede à Rua Benedito Valadares, 243, Centro, CEP: 35.690-000, torna público para
conhecimento dos interessados, que mediante designação do (a) Pregoeiro (a) e
componentes da equipe de apoio, se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço por ITEM, nos termos da Lei nº
10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, e demais legislações
pertinentes encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE
PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no local, dia e hora acima mencionados,
e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e
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anexos, exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno
porte – EPP ou equiparadas

O Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, para processamento do
pregão. A abertura da sessão será às 08:00 h do dia 28/10/2021, no Departamento de
Licitações, localizado na Rua Benedito Valadares, 243, Centro, na cidade de Florestal/MG,
quando será realizado o credenciamento dos representantes das empresas.

2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais odontológicos para
atender as necessidades do Centro de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à
saúde municipal (área odontológica), com entrega parcelada, quantidades e
especificações conforme anexo I.

2.2 Os itens listados neste edital não necessariamente serão adquiridos em sua
totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins
de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. A
licitante para a qual forem adjudicados os itens e for convocada para a assinatura da ata,
obterá apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o
término da vigência contratual.

2.2.1 Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários, que
o Município não está obrigado a adquirir previamente o material constante neste edital. O
Município de Florestal não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por
parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do
Município.
3 – LOCAL ONDE PODERÀ SER EXAMINADO O EDITAL E SER ADQUIRIDO
3.1 – O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na Sede da Prefeitura Municipal de Florestal
ou pelo site florestal.mg.gov.br, sem nenhum tipo de ônus. Não será encaminhado edital
via postal ou através de fac-símile.

4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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4.1. A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME, empresas de
pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no
ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do
caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados
e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado.
4.1.1 – Não havendo no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresa de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências no instrumento convocatório o
certame tornar-se-á aberto a todas as licitantes presentes que possuam o objeto
social compatível com a do processo licitatório nos termos do art. 49, II da Lei
123/06.
4.2. Não será permitida a participação de empresas que encontrem sob falência, concurso
de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua
forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham
sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE
FLORESTAL ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.

5 - DOS ENVELOPES
5.1 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua proposta
comercial, e no envelope nº 2, a documentação comprobatória da habilitação conforme
solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão
social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Florestal/MG
Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 039/2021
Pregão nº 037/2021 – Registro de Preços 019/2021
Razão Social:
CNPJ:
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Prefeitura Municipal de Florestal/MG
Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 039/2021
Pregão nº 037/2021 – Registro de Preços 019/2021
Razão Social:
CNPJ:

5.2 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO aos requisitos de habilitação de
acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes nº 1 e 2.

5.3 – A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador da empresa,
conforme modelo estabelecido no Anexo III do Edital ou o CONTRATO SOCIAL, no caso
de representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos
Envelopes nº 1 e 2.

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 – Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO o
representante da proponente entregará ao (à) PREGOEIRO (A) documento que o
credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e
representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com fotografia (original e cópia).

6.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com firma reconhecida, sempre acompanhado do contrato social
ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à
correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a
proponente em todas as etapas / fases do PREGÃO, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B), formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
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manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo (a) PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do modelo contido no ANEXO III.

6.3 – Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se
a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário
através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.

6.4 – Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário,
dirigente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá
apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

6.5 - Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se
beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo anexo ao edital.

6.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

6.7 – A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata
exclusão da licitante na etapa de lances verbais e demais atos.

6.8 – As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de
abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.

6.9 – Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de
representante do licitante.
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6.10 – O documento de credenciamento deverá ser apresentado e entregue em separado.

6.11 – Para a comprovação da situação de empresa “ME, EPP ou equiparadas”, se
faz necessário, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, a apresentação da Certidão
Simplificada da Junta Comercial do referido Estado e/ou Anexo VIII devidamente
preenchido.

7 – PROPOSTA COMERCIAL
Para as empresas interessadas, a fim de agilizar a sessão, o arquivo referente à proposta poderá
ser solicitado através do email: licitacaopmf@gmail.com, para que a própria empresa preencha
o seu arquivo de proposta. No dia da sessão, a empresa poderá apresentar o arquivo gravado
em pen drive, cd, dvd, ou outra mídia digital. Este procedimento NÃO exime o licitante quanto a
apresentação dos envelopes, conforme solicitado.
7.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se
admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a. datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel
timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador;
b. número do Pregão e do Processo Licitatório;
c. razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o
número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver.
d. planilha de preço ofertado (anexo I);
e. prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentação;
f.

descrição do material objeto ofertado com indicação da marca, quando for o caso;

g. Na proposta de preços deverá constar o Número do Registro do material na
ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), e quando dispensado de
registro deverá constar “produto dispensado de registro”.
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7.1.1 - As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a), caso
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a
proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá
assinar a proposta.
7.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;
7.1.3 - Os preços poderão ser cotados com ate duas casas decimais. Ex: R$ 0,01. Se por
ventura, forem cotados com mais de duas casas decimais, serão desconsiderados as
casas excedentes sem arredondamento.
7.1.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para cada item do objeto
desta licitação.

7.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao (à)
pregoeiro (a), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) pregoeiro (a).

7.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à
execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para o Municípo, tais como: fretes,
tributos, encargos sociais e previdenciários.

7.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.

7.6 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
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8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES
8.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.1.1 - Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento
dos requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na
sessão pelo Pregoeiro.

8.1.1.1 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao (à) Pregoeiro
(a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.

8.1.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de admissão de novos
participantes no certame.

8.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério menor preço
conforme consta no edital.

8.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste edital.

8.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a. seleção da proposta de menor preço;
b. o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 % (dez
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances
verbais.
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c. não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o
(a) pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três),
quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos
lances verbais.
d. Não havendo no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos, enquadrados
como microempresas ou empresa de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências no instrumento
convocatório o certame tornar-se-á aberto a todas as licitantes presentes,
sendo convocadas a participar do certame, seguindo a ordem de
classificação da proposta nos termos das alíneas anteriores.
e. na hipótese de apresentação de propostas escritas com preço unitário igual ao
mínimo exequível, conforme determinado neste edital, será utilizado como critério
de desempate o sorteio.

8.5 – O (A) Pregoeiro (a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.

8.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.

8.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.

8.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.

8.8 – O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à redução do preço.
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8.9 – Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do
menor preço decidindo motivadamente a respeito.

8.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência
constantes destes autos.

8.10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.

8.11 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.12 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.13 – Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o (a) pregoeiro (a)
fará a correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do
proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

8.15 – O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo
motivadamente a respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de
requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.
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8.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

8.17 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o (a) Pregoeiro (a) deverá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.

8.18 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em
caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre
menor lance e o valor estimado para a contratação.

8.19 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) pregoeiro (a),
licitantes presentes e as assinaturas da equipe de apoio.

8.20 - A critério da Administração, por meio de convocação formal do (a) pregoeiro (a),
para fins de verificação do bem ofertado em face das exigências editalícias, poderá ser
solicitada a entrega pelo vencedor de 01 (um) exemplar de cada item ofertado. O
exemplar deverá ser entregue em até 03 (três) dias contados da convocação feita, sendo
que não apresentação implicará na desclassificação da proposta. O exemplar deverá ser
entregue na sede da Prefeitura Municipal.

8.21 - Será desclassificada a proposta cuja amostra (quando solicitada), não atender as
exigências do edital, conforme especificado no anexo deste edital.

8.22 - O preço registrado terá como base o bem e a marca apresentada para análise da
amostra, que deverá prevalecer até o final do fornecimento, salvo hipóteses previstas
neste edital.

9 – DOCUMENTAÇÃO
O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos
relacionados abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais:

9.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
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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 sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
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.

Obs. Os documentos relacionados neste subitem 9.1 (Regularidade Juridica)
alíneas “a, b, c e d”, não precisarão constar novamente do "envelope nº 02
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J/MF;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
c) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
d) Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
e) Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;
f) Prova de regularidade de Tributos e Contribuições Federais incluindo a Dívida Ativa
da União;
Obs: Poderá ser apresentado Prova de regularidade para com a Fazenda Federal
e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou, ao invés
de uma única Certidão Negativa Conjunta – uma CND para o INSS e outra CND de
Regularidade junto a Fazenda Federal).

9.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA
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a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho nos
termos do artigo 29 inciso V da Lei 8.666/93 e também da Resolução do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO.

9.4 - REGULARIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, expedida a no máximo 90 dias da
abertura do certame;
9.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
I) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º
6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº
2.814 de 29/05/98, alterado pela portaria 3.765 de outubro de 1998;
II) Prova de Registro dos Produtos, nos termos da Lei 6.360, de 23/09/76,
regulamentada através do Decreto 8.077/13 (www.anvisa.gov.br), emitido pela
ANVISA/Ministério da Saúde, de cada item cotado em nome do fabricante, ou
Certidão de Isenção, emitidos na forma a seguir:
a) Certificado de Registro dos Produtos para Saúde, em original e/ou publicação
no Diário Oficial da União (D.O.U.) ou impresso por meio eletrônico ou
qualquer processo de cópia autenticada. Quanto à autenticidade de
documentos emitidos por meio eletrônico o Pregoeiro poderá efetuar pesquisa
através de consulta aos seus respectivos sítios oficiais.
b) Os documentos solicitados, as publicações no D.O.U. ou impressos por meio
eletrônico de sítios oficiais devem ser identificados com o número do item a
que se refere, a fim de facilitar o julgamento das propostas de preços.
III) Autorização de Funcionamento, em vigor, emitida pela ANVISA/MS, conforme
Decreto nº 8.077/13, no caso de empresas que exerçam atividades de extração,
produção, fabricação, transformação, embalagem, reembalagem, importação,
exportação, armazenagem, expedição, distribuição dos produtos constantes da Lei
nº 6.360/76.
IV) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha
produção/produtos, emitido pela ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde.
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OBS: Para os itens que são isentos de registro o licitante deverá apresentar
documento que comprove a isenção do mesmo.

9.5.1 - O CRC (Certificado de registro cadastral), junto ao cadastro de fornecedores da
Prefeitura Municipal de Florestal, substitui os documentos de HABILITAÇÃO, desde que
nele os constem e observada à data de validade de cada documento; e devendo ser
apresentados os documentos exigidos que não constem no CRC. Serão analisados no
CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos
os outros, mesmo que estejam com a validade expirada.

9.6 – DAS DECLARAÇÕES:
9.6.1 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o
modelo contido no ANEXO IV;

9.6.2 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V.

9.7 – DA ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
9.7.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por membro da equipe de
apoio, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e, inclusive, expedidos via
Internet.

9.7.2 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original ao (à) PREGOEIRO (A), por ocasião da abertura do ENVELOPE
HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.

9.7.3 – Para fim da previsão contida no subitem anterior, o documento original a ser
apresentado não necessariamente deve integrar o ENVELOPE.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 (31)3536 2248
Site: florestal.mg.gov.br
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

9.7.4 – Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da
equipe de apoio.

9.7.5 – Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições / emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega
dos envelopes.

9.7.6 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.

9.7.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

9.7.8 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10 – DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
NOS TERMOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006 E 147/2014.
10.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
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prorrogável por igual período a critério da Administração. A prorrogação do prazo para a
regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido
ao (à) Pregoeiro (a).

10.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.

10.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado ao (à) Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para
revogação.

11 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1 – Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá
(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer.

11.2 – Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata,
juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

11.3 – As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

11.4 – Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, o (a) PREGOEIRO (A) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

11.5 – Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço e horários previstos neste EDITAL.
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11.6 – O recurso contra decisão do (a) pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo, sendo
que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

11.8 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do
direito de recurso.

11.9 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

11.10 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o (a) Pregoeiro (a) devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos
os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, devidamente inviolados,
podendo, todavia, retê-los até o aceite do serviço pelo Setor Requisitante.

11.11 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) serem assinados por representante legal do licitante;
c) serem devidamente protocolados no setor de licitação deste Município.
11.12 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão. O pedido de impugnação deverá ser protocolado na sede da
Prefeitura Municipal de Florestal – Setor de Compras e Licitações. Os esclarecimentos
poderão ser enviados via email licitacao@florestal.mg.gov.br

11.13 – A impugnação ou pedido de providências deverá ser dirigido ao (à) pregoeiro (a).
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11.14 – Caberá ao (à) pregoeiro (a) decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte
quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que, além de comportar divulgação,
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.15 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, desde que implique em modificação
(ões) do PREGÃO, será designada nova data para a realização do certame.

12 – ADJUDICAÇÃO
12.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por
parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
(à) PREGOEIRO (A) adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

12.2 – Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a
decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação
do objeto do certame à proponente vencedora.

13 – HOMOLOGAÇÃO
13.1 – Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO, verificada a
regularidade dos atos e a realização do interesse público nos termos da lei.

13.2 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da
proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade de
sua proposta.

14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 – O prazo para assinatura da ata de registro de preços ou outro instrumento que o
substitua é de cinco dias, contados da data da intimação, sob pena de o adjudicatário
decair do direito de fazê-lo incorrer em multa de até 5% do preço total do contrato.

14.1.1 - A ata de registro de preços a ser firmado entre o Município de Florestal - MG, e a
detentora do certame, terá validade de 12 meses.
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14.2 – Decorrido o prazo de assinatura da ata sem manifestação do adjudicatário, é
facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.
14.3 - A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
14.4 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar a ata de registro de preços e durante a prestação dos serviços
e/ou entrega dos materiais.
14.5 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato.
14.6 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata ou instrumento
equivalente, decorrentes deste certame, somente será analisada se apresentada antes do
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
14.7 - Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de
registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
14.8 - Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem
de classificação nesta licitação.

15 - DO TERMO DE CONTRATO
15.1 - Dentro da validade da ata de registro de preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato.

15.1.1 - Os contratos decorrentes deste registro de preço terão sua vigência conforme os
créditos orçamentários no ano que for assinado, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei
no 8.666, de 1993.
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15.2 - O prazo para a assinatura do Termo de Contrato será de até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, podendo ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.

15.3 - No ato da assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
contratada deverá comprovar as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

16 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de
Florestal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
a. Advertência.
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 02 (dois)
dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução
parcial;
d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.
16.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
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inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à Administração.

16.3 – A multa deverá ser recolhida à Administração do Município de Florestal no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

16.4 – O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto ao
Município.

16.5 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar a ata de registro de preços e/ou contrato, deixar de entregar a documentação
exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do
objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Florestal pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes.

16.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.

17 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
17.1 – O resultado final do PREGÃO será publicado pela Contratante.

18 – DA ENTREGA
18.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada pela licitante vencedora na Secretaria
Municipal de Saúde do Município, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de
Fornecimento) do Departamento de Compras, acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
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competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.

18.2 – Prazo de entrega: até 05 dias, de acordo com a necessidade da Administração
Municipal, após emissão da ordem de fornecimento.
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante deste
Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.
18.3 – O Município de Florestal se reserva o direito de recusar os produtos e/ou serviços
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata e/ou
contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais
cominações legais aplicáveis.

18.4 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os produtos
e/ou serviços em que se verifiquem irregularidades.

18.5 – Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos e da
prestação dos serviços.

19 – PAGAMENTO
19.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a apresentação dos produtos,
acompanhados da ordem de fornecimento e da respectiva nota fiscal.

19.1.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente (s) regularização (ões).

19.1.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
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19.1.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

19.1.4 – A Administração do Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento
de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para
ressarcir danos a terceiros.

20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ALTERAÇÃO
20.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).

20.2 – O Município de Florestal/MG, poderá nas mesmas condições contratuais, realizarem
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações.

21 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos
Orçamentários:
02.04.01.10.301.0428.2074-3.3.90.30.00; Ficha 263; Fonte: 1.02/1.59
22 – DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 - A autoridade competente do Município de Florestal/MG poderá anular e revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do
pregoeiro, devidamente fundamentado.

22.2 – A nulidade do processo licitatório induz à da ata e/ou contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 (31)3536 2248
Site: florestal.mg.gov.br
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

22.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas
em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.

22.4 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.5 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Administração do Município de Florestal comunicará os fatos verificados ao Ministério
Público para as providências cabíveis.

22.6 – É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no
ato da sessão pública.

22.7 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Pará de
Minas- MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.8 – Os casos omissos serão dirimidos pelo (a) pregoeiro (a), com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal
n° 10.520/02.

22.9 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
22.10 – Aos proponentes interessados será concedida vista, tanto das propostas
comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
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22.11- O objeto do presente certame poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

22.12 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto
deste pregão, sem a expressa autorização do Município.

22.13 – O (A) Pregoeiro (a), no interesse do Município de Florestal/MG, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

22.14 - A rescisão contratual dar-se-á nos casos dispostos na legislação pertinente.

23 – ANEXOS
23.1 – Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
23.1.2 – ANEXO I – modelo de proposta;
23.1.3 – ANEXO II – declaração de pleno atendimento;
23.1.4 – ANEXO III – modelo de procuração para o credenciamento
23.1.5 – ANEXO IV – modelo de declaração que não emprega menor
23.1.6 – ANEXO V – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo
23,1.7 – ANEXO VI – minuta da ata de registro de preços
23.1.8 – ANEXO VII – minuta de contrato.
23.1.9 – ANEXO VIII – declaração de micro empresa.
Florestal, 15 de Outubro de 2021.

_________________________________
Geraldo Marcondes Nogueira
Pregoeiro

Assinado de forma digital
WAGNER DOS
por WAGNER DOS
SANTOS
SANTOS
JUNIOR:07338980 JUNIOR:07338980683
Dados: 2021.10.18
683
07:55:43 -03'00'
_________________________________

Wagner dos Santos Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________
ENDEREÇO: ________________________________
TEL: ________________________________________
EMAIL:______________________________________

Para as empresas interessadas, a fim de agilizar a sessão, o arquivo referente à proposta poderá
ser solicitado através do email: licitacaopmf@gmail.com, para que a própria empresa preencha
o seu arquivo de proposta. No dia da sessão, a empresa poderá apresentar o arquivo gravado
em pen drive, cd, dvd, ou outra mídia digital. Este procedimento NÃO exime o licitante quanto a
apresentação dos envelopes, conforme solicitado.

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do
Centro de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à saúde municipal (área
odontológica), com entrega parcelada.
ITEM

UNID
Pct

01

QTDE
01

Pct
02

20
Frs

03

04

Emb

06
02

DESCRIÇÃO
MARCA
Abaixador de língua de madeira, pacote
com 100 unidades
Ácido fosfórico 37% - seringa ml, pacote
com 03 unidades
Adesivo 2 em 1 (primer e adesivo em um
só frasco). Solvente à base de água e
álcool. Menor espessura de película, em
torno de 7 micrometros. Contém
nanopartículas de sílica com tamanho de
5 nanômetros. Fotopolimerizável. Tampa
flip top. – 6 g (rendimento em até 280
gotas).
Afastador labial adulto – esterilizável em

UNIT
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05

Frs
Frs

10

06

04
Cx

07

01
Cx

08

06
Cx

09

02
Frs

10
11
12

Rolo
Pct
Cx

13

200
30
40

30
Cx

14

01
Pote

15

04
Emb

16

10
Emb

17

500

autoclave a 134ºC, desenvolvido com
100%
de
silicone.
Dimensões
aproximadas: 40 x 30 x 20 mm.
Embalagem com 02 unidades.
Água destilada – frasco com 5L.
Água oxigenada 10 volumes – frasco com
1 litro.
Agulha descartável tipo gengival longa –
27 G. Material corpo em aço inox
siliconizado, ponta bisel trifacetado,
conexão adaptável à seringa carpule.
Com protetor plástico. Estéril. Caixa com
100 unidades embaladas individualmente.
Agulha gengival 30 g curta - caixa c/100
unidades (agulhas com parede da cânula
de menor espessura, siliconizadas,
esterilizadas,
bisel
trifacetado,aço
inoxidável, apirogênica).
Agulha gengival 30 g x-curta - caixa c/100
unidades (agulhas com parede da cânula
de menor espessura, siliconizadas,
esterilizadas, bisel trifacetado, aço
inoxidável, apirogênica).
Álcool líquido (70% INPM), frasco com 01
litro.
Álcool
etílico
hidratado
na
concentração de 70º INPM (70º em peso)
ou 77º GL, formulado à base de água
tratada por osmose reversa, indicado para
antissepsia da pele, para uso hospitalar e
farmacêutico.
Algodão hidrófilo. Rolo com 500 gramas.
Algodão rolinho - pacote com 100 unid.
Anestésico Injet. Cloridrato de Lidocaína
2% c/ epinefrina 1:100.000 - tubete vidro
– caixa com 50 unidades.
Anestésico Injet. cloridrato de prilocaína
com felipressina 0,03 UI/mL – caixa com
50 unidades.
Anestésico tópico gel benzocaína 20% pote com 200mg.
Aplicadores descartáveis brush tipo fino.
Embalagem com 100 unidades.
Avental cirúrgico descartável, manga
longa, punho com elástico, confeccionado
em tecido TNT, aberto nas costas, com
tiras para amarrar na cintura e no
pescoço, gramatura 40 G/M². Tamanho
M, cor branca, impermeável, não estéril,
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Pct

18

10
Unid

19

02
Cx
03

20
21
22
23
24
25

26

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

27

02
04
02
02
02
02
02

Unid
28

29

Unid
Unid

30

02
06

04
Cx

31

01
Cx

32

01
Cx

33

02

atóxico, comprimento longo 1,20 m.
Embalagem com 10 unidades.
Babador odontológico, confeccionado em
duas camadas uma de papel (celulose
100% virgem) e uma de plástico (atóxico),
branco, sem adesivo, alto potencial de
absorção, dimensões aproximadas 30x40
cm. Pacote com 100 unidades.
Barreira gengival fotopolimerizável (cor
azul ou verde) – seringa com 2 a 3 g.
Bicarbonato de sódio ultrafino para
profilaxia e jateamento dental (caixa com
24 sachês de 40g).
Broca alta rotação Endo Z.
Broca alta rotação Zecrya.
Broca carbide alta rotação número 4.
Broca carbide baixa rotação número 4.
Broca carbide baixa rotação número 5.
Broca carbide baixa rotação número 6.
Broca carbide esférica para peça reta, nº
2, 4, 6.
Broca carbide tronco – cônica para peça
reta nº 702, 703.
Cabo para espelho bucal.
Caneta de alta rotação com opção de
corpo em alumínio (mais leve) ou latão
(mais pesado), autoclavável em até 135º
C, alto torque axial e radial; rotores
precisamente balanceados com 420.000
rpm, pressão de ar de trabalho entre 32 e
35 libras. Rolamentos com esferas de
cerâmica,
alto
desempenho
dos
rolamentos, com nível de vibração até 7
vezes menor, baixo ruído de trabalho,
formato ergonômico com ranhuras anti
derrapantes, corpo fino e extremidades
inclinadas. Spray triplo, conexão Borden 2
furos, Push Button. Garantia de 12
meses.
Cápsula de amálgama alto teor de cobre,
sem zinco - esférica, 1 porção - caixa com
50 unidades.
Cápsula de amálgama alto teor de cobre,
sem zinco - esférica, 2 porções - caixa
com 50 unidades.
Cimento de Hidróxido de Cálcio
Radiopaco. Caixa com 1 Pasta base de
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Frs
34

10
Frs

35

10
Frs

36

04
Frs

37

04
Frs

38

39
40

02
12
04

Frs
Frs
Frs

41

06
Unid

42

02
Emb

43

20
Emb

44

02

13g, 1 pasta catalisadora de 11g e 1
bloco de mistura.
Cimento ionômero de vidro para
restauração líquido. Frasco com 8g
(mesma marca do pó).
Cimento ionômero de vidro para
restauração cor A2 em pó. Frasco com
10g.
Cimento odontológico constituído por um
pó branco, levemente acinzentado (50 g)
e um líquido límpido, levemente
amarelado,
odor
característico
predominante do eugenol, isento de
partículas em suspensão ou sedimentos
(20 ml). (tipo pulposan).
Cimento para curativo de alveolite, tipo
alveolex. Frasco com 10g.
Cimento temporário tipo coltosol. Frasco
com 20g.
Clorexidina 0,12%. Frasco com 1 litro.
Clorexidina 2%. Frasco com 100 ml.
Condicionador
de
Dentina
(ácido
poliacrílico 11,5%) líquido. Frasco com 10
ml.
Contra ângulo, revestido com 04 camadas
superficiais: 03 de níquel e 01 de cromo.
Camadas de tratamento que garantam
uma boa resistência à corrosão,
proporcionando maior durabilidade para
seu
instrumento.
Caracterisiticas:
Transmissão 1:1 passível de uso com
brocas tipo AR e FG; Giro livre de 360º;
Spray externo; Peso do produto: 0,5 kg;
Rotação de 5.000 a 20.000; Sistema
universal de acoplamento INTRAmatic;
Utiliza brocas PM e brocas de alta rotação
de 1,6 mm (com utilização do acessório
mandril,
vendido
separadamente).
Garantia de 01 ano contra defeitos da
fabricação.
Creme dental com flúor - embalagem de
90g.
Cunha anatômicade madeira colorida
disponível em 04 tamanhos codificadas
por cores, com formato anatômico de
ameia, sem farpas, tingidas com
pigmentos atóxicos. Não soltar tinta.
Embalagem com 100 unidades.
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Unid
45

02
Unid

46

04
Cx

47

08
Cx

48

08
Unid

49

400
Unid

50

40
Unid

51

100
Unid

52

30
Cx

53

02
Unid

54

30

Descolador de Molt número 2 – 4 não
articulável, cortante em aço inox.
Descolador de Molt número 9 não
articulável, cortante em aço inox.
Envelope auto selante, papel grau
cirúrgico, 19X33 A/S. Caixa com 200
unidades.
Envelope papel grau cirúrgico auto
selante 15X30 A/S. Caixa com 100
unidades.
Escova cerdas arredondadas, macia
tamanho adulto com capa protetora.
Escova de robinson plana, cerdas
brancas.
Escova Dental Infantil, cerdas de nylon
macias, com 04 FILEIRAS de tufos,
contendo 28 tufos de cerdas, aparadas
uniformemente e arredondadas na
mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm,
anatômico, com empunhadura.
Espelho plano nº 5 aço inoxidável - tipo
duflex.
Esponja hemostática – tipo hemostop 1,0
g + 3,0 ml de água destilada – Caixa com
10 unidades.
Face shield, protetor facial resistente,
fabricado com armação de polipropileno e
com viseira de acrílico que não embaça.
Confeccionado em material leve e de fácil
higienização, alta durabilidade. Visor
cristalino
oferecendo
98%
de
transparência. Proteger o rosto, nariz,
boca e olhos contra respingos de fluidos e
outras
secreções
possivelmente
contaminantes. Acabamento tipo viseira
sobre a testa garantindo maior proteção
para a área superior dos olhos e cabeça.
Oferecer proteção contra outras formas
de partículas volantes, liquidas ou sólidas,
que
ofereçam
risco
ao
usuário.
Confeccionado inteiramente em material
flexível, resistente e atóxico. Durável.
Fechamento através de fecho aderente
garantindo ajuste ideal no usuário e
garantindo rápida colocação e remoção.
Leve e fácil de utilizar. Acompanhar
almofada acolchoada que evita feridas e
oferece conforto mesmo depois de longo
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56
57
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Unid
Unid
Frs

04
20
06
02

Frs
Pct

59

50
Pct

60
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Frs
Unid

62

20
02
02

Jogo
63
64

30
02

Kit
Cx

65

01
Cx

66

01
Unid

67

06
Unid

68

02
Unid

69

02
Frs

70

02
Frs

71

01
Frs

72

02
Unid

73

20
Cx

74

04
Cx

75

03

período de uso. Almofada acolchoada que
pode ser removida para ser higienizada
ou, quando necessário, substituída por
uma nova.
Fio Dental 500 metros.
Fita para autoclave (rolo).
Flúor tópico gel neutro fluoreto de sódio,
frasco com 200 ml.
Formocresol, frasco com 10 ml.
Gaze 13 fios/cm² - pacote com 500
unidades.
Gorro descartável, pacote com 100
unidades.
Hidróxido de cálcio – PA, frasco com 10g.
Hipoclorito de sódio – 0,5% (líquido de
Dákin), frasco com 01 litro.
Jogo de alavanca Heidbrink (3 peças),
alavancas nº 2 – 1 – 3. Produzido em liga
de aço inoxidável de alta qualidade, com
cabo em alumínio, autoclavável.
Kit de limas tipo K número 10 - 21 mm.
Lâmina de bisturi nº 12, caixa com 100
unidades.
Lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100
unidades.
Lençol
de
borracha,
embalados
individualmente, tamanho 13,5 x 13,5 cm,
cor azul. Embalagem com 26 unidades.
Lima estirpa nervo nº 20 – caixa com 10
unidades.
Lima estirpa nervo nº 25 – caixa com 10
unidades.
Líquido Desincrustante para autoclaves e
equipamentos em inóx e alumínio Cristófoli (tipo Clean Plus).
Líquido hemostático tipo hemostop –
frasco com 10ml.
Líquido removedor de manchas tipo
tartarite – frasco com 30 ml.
Lixa de aço 4 mm, embalagem com 12
unidades.
Lixa de resina granulação média e fina,
caixa com 100 unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares
cirúrgicas de látex de borracha, natural,
estéreis pelo processo raio gama cobalto
60, lubrificadas com pó bioabsorvivel,
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Cx

76

02
Cx

77

200
Cx

78

200
Cx

79

100
Unid

80
81
82

Unid
Unid
Frs

83

2000
04
02

20
Unid

84
85

Frs

20
02

superfície lisa formato anatômico dedos
curvos tamanho 6.5. Caixa com 100
unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares
cirúrgicas de látex de borracha, natural,
estéreis pelo processo raio gama cobalto
60, lubrificadas com pó bioabsorvivel,
superfície lisa formato anatômico dedos
curvos tamanho 7.5. Caixa com 100
unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares
não cirúrgicos, em látex de borracha
natural,
não
estéril,
ambidestras,
superfície lisa, c/ bainha, cor creme, 100
peças por caixa tamanho EP, dimensões:
Palma 70 a 90mm, comprimento mínimo
240mm.
Luvas para procedimentos hospitalares
não cirúrgicos, em látex de borracha
natural,
não
estéril,
ambidestras,
superfície lisa, c/ bainha, cor creme, 100
peças por caixa tamanho M.
Máscara
Branca
Descartável
confeccionada em três camadas, sendo a
externa em 100% de polipropileno e a
interna em polipropileno e polietileno.
Com elástico, caixa contendo 50
unidades.
Máscara n95, PFF2 hospitalar sem
válvula, descartável, especifica para
isolamento respiratório, fechada tipo
personal respirador, com selo de garantia
CDC NIOSH (PPF2, N95) filtro 95% de
eficiência para partículas de 0,1 a 10
micra com dispositivo para ajuste nasal
fixado no corpo da máscara, tiras laterais
de comprimento adequado para fixação.
Perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica
e inodora.
Matriz de aço 0.5.
Matriz de aço 0.7.
Óleo lubrificante spray para instrumentos
de alta e baixa rotação – Frasco com 200
ml.
Papel carbono para articulação, formato
de fita, dupla face, 2 cores, extra fino,
espessura de 8 a 20 µm.
Paramonoclorofenol canforado – frasco
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com 20 ml.
Pasta Profilática para uso profissional
com flúor sem óleo – frasco com 90g.
Peça reta acoplável nos micromotores
com sistema INTRA matic, giro livre de
360º, spay externo, utiliza brocas PM de
2.35 mm, troca de broca no anel central,
esterilizável em autoclave ate 1000 ciclos.
Baixo ruído e vibração, distribuição
simétrica, evitando o superaquecimento
na região de corte da broca.
Pedra pomes fina para profilaxia dental,
frasco com 100 g.
Pinça
para
algodão,
aço
inox
autoclavável.
Ponta carbide alta rotação nº 1558.
Ponta diamantada alta rotação nº 1012.
Ponta diamantada alta rotação nº 1012HL
(haste longa).
Ponta diamantada alta rotação nº 1013.
Ponta diamantada alta rotação nº
1014HL(haste longa).
Ponta diamantada alta rotação nº 1016.
Ponta diamantada alta rotação nº 1035.
Ponta diamantada alta rotação nº 2200.
Ponta diamantada alta rotação nº 3118
FF.
Ponta diamantada alta rotação nº 3168
FF.
Ponta diamantada alta rotação nº 3195 F.
Ponta diamantada alta rotação nº 3195
FF.
Ponta Enhance Chama (Ponta de
Borracha Abrasiva).Pontas abrasivas de
resina e óxido de alumínio destinadas ao
acabamento final de resturações em
resinas,
compósitos,
compômeros
restauradores. Caixa com 7 unidades no
formato de pontas.
Ponta perio sub (periodontia) para
ultrassom Profi II cerâmic Dabi atlanti.
Resina composta: restaurador universal
microhibrido com nanoparticulas de sílica
e zircônia nanotecnologia. Apresentar
excelentes resultados estéticos, fácil de
manusear e não grudar na espátula,
resultando
em
menor
tempo
de
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atendimento clinico. Carga em zircônia e
sílica garantindo propriedades: estética,
alta resistência ao desgaste e facilidade
de esculpir a restauração. Menor
contração de polimerização: sensibilidade
pós-operatória
reduzida
e
menor
possibilidade de infiltração marginal.
Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem
contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor
simplificado. Apresentar cores opacas.
Render até 30 restaurações de dentes
anteriores, ou 20 restaurações de dentes
posteriores. Indicações: restaurações
diretas
em
dentes
anteriores
e
posteriores: classes I, II, III, IV e V.
Fechamento de diastemas. Restaurações
indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos
de preenchimento. Esplintagem de dentes
com mobilidade. Cor A1.
Resina composta: restaurador universal
microhibrido com nanoparticulas de sílica
e zircônia nanotecnologia. Apresentar
excelentes resultados estéticos, fácil de
manusear e não grudar na espátula,
resultando
em
menor
tempo
de
atendimento clinico. Carga em zircônia e
sílica garantindo propriedades: estética,
alta resistência ao desgaste e facilidade
de esculpir a restauração. Menor
contração de polimerização: sensibilidade
pós-operatória
reduzida
e
menor
possibilidade de infiltração marginal.
Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem
contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor
simplificado. Apresentar cores opacas.
Render até 30 restaurações de dentes
anteriores, ou 20 restaurações de dentes
posteriores. Indicações: restaurações
diretas
em
dentes
anteriores
e
posteriores: classes I, II, III, IV e V.
Fechamento de diastemas. Restaurações
indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos
de preenchimento. Esplintagem de dentes
com mobilidade. Cor A2.
Resina composta: restaurador universal
microhibrido com nanoparticulas de sílica
e zircônia nanotecnologia. Apresentar
excelentes resultados estéticos, fácil de
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manusear e não grudar na espátula,
resultando
em
menor
tempo
de
atendimento clinico. Carga em zircônia e
sílica garantindo propriedades: estética,
alta resistência ao desgaste e facilidade
de esculpir a restauração. Menor
contração de polimerização: sensibilidade
pós-operatória
reduzida
e
menor
possibilidade de infiltração marginal.
Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem
contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor
simplificado. Apresentar cores opacas.
Render até 30 restaurações de dentes
anteriores, ou 20 restaurações de dentes
posteriores. Indicações: restaurações
diretas
em
dentes
anteriores
e
posteriores: classes I, II, III, IV e V.
Fechamento de diastemas. Restaurações
indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos
de preenchimento. Esplintagem de dentes
com mobilidade. Cor A3.
Resina composta: restaurador universal
microhibrido com nanoparticulas de sílica
e zircônia nanotecnologia. Apresentar
excelentes resultados estéticos, fácil de
manusear e não grudar na espátula,
resultando
em
menor
tempo
de
atendimento clinico. Carga em zircônia e
sílica garantindo propriedades: estética,
alta resistência ao desgaste e facilidade
de esculpir a restauração. Menor
contração de polimerização: sensibilidade
pós-operatória
reduzida
e
menor
possibilidade de infiltração marginal.
Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem
contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor
simplificado. Apresentar cores opacas.
Render até 30 restaurações de dentes
anteriores, ou 20 restaurações de dentes
posteriores. Indicações: restaurações
diretas
em
dentes
anteriores
e
posteriores: classes I, II, III, IV e V.
Fechamento de diastemas. Restaurações
indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos
de preenchimento. Esplintagem de dentes
com mobilidade. Cor 3,5.
Resina Fluida indicada para formar uma
camada estética em toda a superfície dos
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dentes com defeitos no esmalte, indicada
para restaurações classe III, V, selamento
de fóssulas e fissuras, cimentação de
facetas de porcelana, colagem de
fragmentos, reparo em reina composta,
reparo em porcelana, adere intimamente
ao esmalte e restaurações com resina ou
ionômero de vidro, não necessita, na
maioria dos casos, de qualquer polimento,
é aplicado direto da seringa, não
necessita qualquer instrumental, não é
solúvel nos fluidos bucais, fotoativa, –
seringa 2,4g.
Rolo de Esterilização – 15 cm X 100 m.
Rolo de Esterilização – 20 cm X 100 m.
Soro fisiológico – frasco com 100 ml.
Sugador
Cirúrgico
Descartável
Esterilizado. Caixa com 20 unidades.
Sugador descartável - pacote com 40
unid.
Teste Indicador Biológico para monitorar
ciclos de esterilização a vapor, caixa com
10 unidades. Composição: Frasco
plástico contendo um pequeno disco de
papel
impregnado
com
esporos
Geobacillus stearothermophilus e ampola
de vidro selada com meio de cultura.
Teste para Autoclave emulador TST.
Teste Indicador Químico. Caixa com 25
tiras.
Tira de poliéster 10 x 120 x 0,05 mm pacote com 50 unidades
Unimatrix, indicado para restaurações
classe II, são descartáveis e garantem
segurança
nos
procedimentos.
Extremidades dos grampos dotadas de
protetores de silicone que proporcionam
melhor adaptação do conjunto. Kit com 50
unidades, 2 grampos, 8 protetores.
Vaselina em pasta – embalagem com 30
gr.
Verniz com flúor (fluorniz) – frasco com 10
ml.
Verniz forrador de cavidades, líquido claro
ou ligeiramente amarelado, volátil, com
forte odor característico, frasco com 15
ml.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 (31)3536 2248
Site: florestal.mg.gov.br
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Validade da proposta: 60 dias
Condições de pagamento: até 30 dias
Condições de entrega: conforme edital

_________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _____________________________

CNPJ: ______________________________________

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso
VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

___________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO III

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento
particular
de
procuração,
a
__________________________________ (razão social da empresa), com sede
_________________________ (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº
_____________________ (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a)
o(a) Sr. (a) ___________________________ (nome do representante) portador (a) da
cédula
de
identidade
____________________
(nº
RG),
e
CPF
________________________ (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar
perante o Município de Florestal Sessão de Pregão Presencial nº ________/_____, o qual
está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da
empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor
recursos, rubricar documentos, assinar atas, declarações e demais documentos
pertinentes ao processo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO
(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

___________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL: __________________________________

CNPJ: ___________________________________________

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021
_______________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°
______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________________________ e do CPF nº _____________________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):
(

) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
___________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL: _____________________________

CNPJ: ______________________________________

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar
neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos
durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A
PREFFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL E DE OUTRO A __________________
NA FORMA ABAIXO
Aos ____ dias do mês de ______ de 2021, reuniu-se no setor de licitações, o Pregoeiro
juntamente com a equipe de apoio, nos termos da Lei Federal 8.666, de 09 de junho de
1993 e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis, em especial a Lei nº
10.520/02, em face do julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., a fim de registrar os preços da empresa indicada
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na (s)
quantidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no referido edital, e em
conformidade com as disposições a seguir:

MUNICÍPIO DE FLORESTAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº
18.313.833/0001-78, sito à Rua Benedito Valadares, 243, centro, na cidade de
Florestal/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ___________________,
agente político, portador do CPF nº _________, residente e domiciliado na cidade de
Florestal/MG;

DETENTORA: _______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________,
situado
na
Av/Rua
___________________________,
Bairro
____________,
na
cidade
de
__________________, CEP __________________, neste ato representado pelo
____________________________, (diretor, sócio, representante ...), portador do CPF nº
________________________, residente e domiciliado em ______________________.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. _____/2021 e seus Anexos, Processo nº. _______/2021, do
qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
FORNECEDOR REGISTRADO.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1 – A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial n.º
037/2021, RP 019/2021, julgado em ____/______/2021 e homologado em
______/______/2021, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro
de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à saúde municipal (área
odontológica), com entrega parcelada.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1 - O valor estimado da presente contratação será de R$ ____ ( ) , conforme abaixo
mencionado:
(relacionar os itens com valores unitário e total).

3.1.1- Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

3.1.2 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos
fornecimentos dos produtos objeto desta ata de registro de preço, incluído frete até o local
de entrega.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇO
4.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).

4.1.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
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4.1.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços, na forma
do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.

4.1.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada pela licitante vencedora na Secretaria
Municipal de Saúde do Município, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de
Fornecimento) do Departamento de Compras, acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.

5.2 – Prazo de entrega: até 05 dias, de acordo com a necessidade da Administração
Municipal, após emissão da ordem de fornecimento.
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante deste
Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.
5.2.1 – O Município de Florestal/MG se reserva o direito de não receber os produtos e/ou
serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a
Ata de Registro de Preços e/ou contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou
total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.

5.3 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os produtos em
que se verificarem irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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5.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a entrega do objeto, ora
licitado, acompanhados das respectivas notas fiscais.

5.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).

5.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.

5.4.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
5.4.4 – O Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento de faturas para
satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a
terceiros.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 – São obrigações da (o) Contratada (o):
6.1.1 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.

6.1.2 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.

6.1.3 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.

6.1.4 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da
contratada.
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6.1.5 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários do mesmo.

6.2 – São obrigações do Contratante:
6.2.1 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.

6.2.2 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;

6.2.3 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I
do art. 79 da Lei 8.666/93.

6.2.4 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

6.2.5 – Comunicar de imediato a contratada os defeitos detectados com o uso dos
produtos.

6.2.6 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a
ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.
CLAUSULA SETIMA – VIGÊNCIA E RESCISÃO
7.1 – O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 12 (doze) meses a
partir da sua assinatura.
7.2 – Nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a adquirir os materiais
referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas registradas.
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7.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n° 8.883/94, a
presente ata de registro de preços será cancelada, garantidos às suas detentoras, o
contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÕES
8.1 – Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos
aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA NONA - PENALIDADES
9.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes
sanções:
a. Advertência
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-lo, após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, por dia de inadimplência,
até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando
a inexecução parcial;
d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços pela inadimplência além do prazo
de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.
9.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da aplicação
de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a
responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.
9.3 – A multa deverá ser recolhida no Município de Florestal no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
9.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
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9.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO
10.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta das dotações orçamentárias:
02.04.01.10.301.0428.2074-3.3.90.30.00; Ficha 263; Fonte: 1.02/1.59
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICIDADE
11.1 – A publicação do presente instrumento será de responsabilidade do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – A presente Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

12.2 – A ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de
Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as
normas de Direito Civil.

12.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.

12.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas/MG para dirimir quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente Contrato.
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12.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florestal, ________ de ___________________ de 2021.

__________________________
Contratante

___________________________
Contratada

Testemunhas
1)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
2)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2021

A Prefeitura Municipal de Florestal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ:
18.313.833/0001-78, com sede na Rua Benedito Valadares, 243, Centro, Florestal/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. _______________________,
brasileiro, estado civil, _____________, residente e domiciliado em Florestal/MG,
doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ nº
___________________, com sede à ___________________________________, nº
______, em _______/___, neste instrumento representado por seu Diretor
___________________, _________, ___________, __________, portador do CPF
____________, residente e domiciliado à ________________, nº ________, em
________/___, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1.
– O presente contrato decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial n.º 037/2021, RP 019/2021 julgado em ____/______/2021 e homologado em
______/______/2021, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 – O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais odontológicos para
atender as necessidades do Centro de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à
saúde municipal (área odontológica), com entrega parcelada, conforme características,
especificações e quantidades constantes do Anexo I deste edital e da Proposta da
Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 – O presente contrato tem o seu valor estimado total de ________ com os seguintes
valores:
(relacionar os itens com valores unitário e total).
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CLÁUSULA QUARTA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO
4.1- A entrega dos produtos deverá ser realizada pela licitante vencedora na Secretaria
Municipal de Saúde do Município, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de
Fornecimento) do Departamento de Compras, acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.

4.2 – Prazo de entrega: até 05 dias, de acordo com a necessidade da Administração
Municipal, após emissão da ordem de fornecimento.
a) Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante deste
Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.
4.3 – O Município de Florestal se reserva o direito de não receber os produtos e/ou
serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais
cominações legais aplicáveis.

4.3.1 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os produtos
e/ou serviços em que se verificarem irregularidades.

4.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante a entrega do objeto, ora
licitado, acompanhados das respectivas notas fiscais.

4.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).

4.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
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4.4.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

4.4.4 – O Município reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de
penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 – São obrigações da (o) Contratada (o):
5.1.1 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, de forma imediata, contados da hora do recebimento da autorização de
fornecimento.

5.1.2 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.

5.1.3 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

5.1.4 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da
contratada.

5.1.5 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e
previdenciários do mesmo.

5.2 – São obrigações do Contratante:
5.2.1 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
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5.2.2 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;

5.2.3 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I
do art. 79 da Lei 8.666/93.

5.2.4 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

5.2.5 – Comunicar de imediato a contratada os defeitos detectados com o uso dos objetos.

5.2.6 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a
ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1 – A vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura, vigorando até
__________, podendo ser aditado por acordo entre as partes, conforme a legislação
vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES
7.1 – Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos
aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes
sanções:
a. Advertência
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b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 02
(dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução
parcial;

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal de Florestal - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

8.3 – A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Florestal no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.

8.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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8.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma do disposto nos artigos 77 a 80
da Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO
10.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta da dotação:
02.04.01.10.301.0428.2074-3.3.90.30.00; Ficha 263; Fonte: 1.02/1.59
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).

11.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.

11.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
12.1 – A publicação do presente instrumento será de responsabilidade do contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 – O contrato vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios
de Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as
normas de Direito Civil.

13.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.

13.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente Contrato.

13.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florestal, ________ de ___________________ de 2021.

__________________________

___________________________

Contratante

Contratada

Testemunhas
1) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
2) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

COMO

BENEFICIÁRIA

DA

LEI

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 037/2021 - Registro de Preços nº 019/2021
PROCESSO N.º 039/2021

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade
nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA,
sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º
da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para
qualificação como:
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006;
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06,
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,
estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
(Assinalar a condição da empresa)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2021.

______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro
de Saúde Rachid Saliba e setores pertencentes à saúde municipal (área odontológica),
com entrega parcelada.
ITEM
1.
2.

UNID
Pct
Pct
Frs

3.

QTDE
01
20

06
Emb

4.
5.

6.

Frs
Frs
Cx

7.

02
10
04

01
Cx

8.

06
Cx

9.

02
Frs

10.
11.
12.

Rolo
Pct
Cx

13.

200
30
40
30

Cx
14.
15.
16.

Pote
Emb
Emb

17.

01
04
10

500
Pct

18.

10

DESCRIÇÃO
Abaixador de língua de madeira, pacote com 100 unidades
Ácido fosfórico 37% - seringa ml, pacote com 03 unidades
Adesivo 2 em 1 (primer e adesivo em um só frasco). Solvente à base de
água e álcool. Menor espessura de película, em torno de 7 micrometros.
Contém nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros.
Fotopolimerizável. Tampa flip top. – 6 g (rendimento em até 280 gotas).
Afastador labial adulto – esterilizável em autoclave a 134ºC, desenvolvido
com 100% de silicone. Dimensões aproximadas: 40 x 30 x 20 mm.
Embalagem com 02 unidades.
Água destilada – frasco com 5L.
Água oxigenada 10 volumes – frasco com 1 litro.
Agulha descartável tipo gengival longa – 27 G. Material corpo em aço inox
siliconizado, ponta bisel trifacetado, conexão adaptável à seringa carpule.
Com protetor plástico. Estéril. Caixa com 100 unidades embaladas
individualmente.
Agulha gengival 30 g curta - caixa c/100 unidades (agulhas com parede da
cânula de menor espessura, siliconizadas, esterilizadas, bisel
trifacetado,aço inoxidável, apirogênica).
Agulha gengival 30 g x-curta - caixa c/100 unidades (agulhas com parede
da cânula de menor espessura, siliconizadas, esterilizadas, bisel
trifacetado, aço inoxidável, apirogênica).
Álcool líquido (70% INPM), frasco com 01 litro. Álcool etílico hidratado na
concentração de 70º INPM (70º em peso) ou 77º GL, formulado à base de
água tratada por osmose reversa, indicado para antissepsia da pele, para
uso hospitalar e farmacêutico.
Algodão hidrófilo. Rolo com 500 gramas.
Algodão rolinho - pacote com 100 unid.
Anestésico Injet. Cloridrato de Lidocaína 2% c/ epinefrina 1:100.000 - tubete
vidro – caixa com 50 unidades.
Anestésico Injet. cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03 UI/mL –
caixa com 50 unidades.
Anestésico tópico gel benzocaína 20% - pote com 200mg.
Aplicadores descartáveis brush tipo fino. Embalagem com 100 unidades.
Avental cirúrgico descartável, manga longa, punho com elástico,
confeccionado em tecido TNT, aberto nas costas, com tiras para amarrar na
cintura e no pescoço, gramatura 40 G/M². Tamanho M, cor branca,
impermeável, não estéril, atóxico, comprimento longo 1,20 m. Embalagem
com 10 unidades.
Babador odontológico, confeccionado em duas camadas uma de papel
(celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico), branco, sem adesivo,
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alto potencial de absorção, dimensões aproximadas 30x40 cm. Pacote com
100 unidades.
Barreira gengival fotopolimerizável (cor azul ou verde) – seringa com 2 a 3
g.
Bicarbonato de sódio ultrafino para profilaxia e jateamento dental (caixa
com 24 sachês de 40g).
Broca alta rotação Endo Z.
Broca alta rotação Zecrya.
Broca carbide alta rotação número 4.
Broca carbide baixa rotação número 4.
Broca carbide baixa rotação número 5.
Broca carbide baixa rotação número 6.
Broca carbide esférica para peça reta, nº 2, 4, 6.
Broca carbide tronco – cônica para peça reta nº 702, 703.
Cabo para espelho bucal.
Caneta de alta rotação com opção de corpo em alumínio (mais leve) ou
latão (mais pesado), autoclavável em até 135º C, alto torque axial e radial;
rotores precisamente balanceados com 420.000 rpm, pressão de ar de
trabalho entre 32 e 35 libras. Rolamentos com esferas de cerâmica, alto
desempenho dos rolamentos, com nível de vibração até 7 vezes menor,
baixo ruído de trabalho, formato ergonômico com ranhuras anti
derrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Spray triplo, conexão
Borden 2 furos, Push Button. Garantia de 12 meses.
Cápsula de amálgama alto teor de cobre, sem zinco - esférica, 1 porção caixa com 50 unidades.
Cápsula de amálgama alto teor de cobre, sem zinco - esférica, 2 porções caixa com 50 unidades.
Cimento de Hidróxido de Cálcio Radiopaco. Caixa com 1 Pasta base de
13g, 1 pasta catalisadora de 11g e 1 bloco de mistura.
Cimento ionômero de vidro para restauração líquido. Frasco com 8g
(mesma marca do pó).
Cimento ionômero de vidro para restauração cor A2 em pó. Frasco com
10g.
Cimento odontológico constituído por um pó branco, levemente acinzentado
(50 g) e um líquido límpido, levemente amarelado, odor característico
predominante do eugenol, isento de partículas em suspensão ou
sedimentos (20 ml). (tipo pulposan).
Cimento para curativo de alveolite, tipo alveolex. Frasco com 10g.
Cimento temporário tipo coltosol. Frasco com 20g.
Clorexidina 0,12%. Frasco com 1 litro.
Clorexidina 2%. Frasco com 100 ml.
Condicionador de Dentina (ácido poliacrílico 11,5%) líquido. Frasco com 10
ml.
Contra ângulo, revestido com 04 camadas superficiais: 03 de níquel e 01 de
cromo. Camadas de tratamento que garantam uma boa resistência à
corrosão, proporcionando maior durabilidade para seu instrumento.
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Caracterisiticas: Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo AR e FG;
Giro livre de 360º; Spray externo; Peso do produto: 0,5 kg; Rotação de
5.000 a 20.000; Sistema universal de acoplamento INTRAmatic; Utiliza
brocas PM e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com utilização do acessório
mandril, vendido separadamente). Garantia de 01 ano contra defeitos da
fabricação.
Creme dental com flúor - embalagem de 90g.
Cunha anatômicade madeira colorida disponível em 04 tamanhos
codificadas por cores, com formato anatômico de ameia, sem farpas,
tingidas com pigmentos atóxicos. Não soltar tinta. Embalagem com 100
unidades.
Descolador de Molt número 2 – 4 não articulável, cortante em aço inox.
Descolador de Molt número 9 não articulável, cortante em aço inox.
Envelope auto selante, papel grau cirúrgico, 19X33 A/S. Caixa com 200
unidades.
Envelope papel grau cirúrgico auto selante 15X30 A/S. Caixa com 100
unidades.
Escova cerdas arredondadas, macia tamanho adulto com capa protetora.
Escova de robinson plana, cerdas brancas.
Escova Dental Infantil, cerdas de nylon macias, com 04 FILEIRAS de tufos,
contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na
mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura.
Espelho plano nº 5 aço inoxidável - tipo duflex.
Esponja hemostática – tipo hemostop 1,0 g + 3,0 ml de água destilada –
Caixa com 10 unidades.
Face shield, protetor facial resistente, fabricado com armação de
polipropileno e com viseira de acrílico que não embaça. Confeccionado em
material leve e de fácil higienização, alta durabilidade. Visor cristalino
oferecendo 98% de transparência. Proteger o rosto, nariz, boca e olhos
contra respingos de fluidos e outras secreções possivelmente
contaminantes. Acabamento tipo viseira sobre a testa garantindo maior
proteção para a área superior dos olhos e cabeça. Oferecer proteção contra
outras formas de partículas volantes, liquidas ou sólidas, que ofereçam
risco ao usuário. Confeccionado inteiramente em material flexível,
resistente e atóxico. Durável. Fechamento através de fecho aderente
garantindo ajuste ideal no usuário e garantindo rápida colocação e
remoção. Leve e fácil de utilizar. Acompanhar almofada acolchoada que
evita feridas e oferece conforto mesmo depois de longo período de uso.
Almofada acolchoada que pode ser removida para ser higienizada ou,
quando necessário, substituída por uma nova.
Fio Dental 500 metros.
Fita para autoclave (rolo).
Flúor tópico gel neutro fluoreto de sódio, frasco com 200 ml.
Formocresol, frasco com 10 ml.
Gaze 13 fios/cm² - pacote com 500 unidades.
Gorro descartável, pacote com 100 unidades.
Hidróxido de cálcio – PA, frasco com 10g.
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Hipoclorito de sódio – 0,5% (líquido de Dákin), frasco com 01 litro.
Jogo de alavanca Heidbrink (3 peças), alavancas nº 2 – 1 – 3. Produzido
em liga de aço inoxidável de alta qualidade, com cabo em alumínio,
autoclavável.
Kit de limas tipo K número 10 - 21 mm.
Lâmina de bisturi nº 12, caixa com 100 unidades.
Lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades.
Lençol de borracha, embalados individualmente, tamanho 13,5 x 13,5 cm,
cor azul. Embalagem com 26 unidades.
Lima estirpa nervo nº 20 – caixa com 10 unidades.
Lima estirpa nervo nº 25 – caixa com 10 unidades.
Líquido Desincrustante para autoclaves e equipamentos em inóx e alumínio
- Cristófoli (tipo Clean Plus).
Líquido hemostático tipo hemostop – frasco com 10ml.
Líquido removedor de manchas tipo tartarite – frasco com 30 ml.
Lixa de aço 4 mm, embalagem com 12 unidades.
Lixa de resina granulação média e fina, caixa com 100 unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares cirúrgicas de látex de borracha,
natural, estéreis pelo processo raio gama cobalto 60, lubrificadas com pó
bioabsorvivel, superfície lisa formato anatômico dedos curvos tamanho 6.5.
Caixa com 100 unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares cirúrgicas de látex de borracha,
natural, estéreis pelo processo raio gama cobalto 60, lubrificadas com pó
bioabsorvivel, superfície lisa formato anatômico dedos curvos tamanho 7.5.
Caixa com 100 unidades.
Luvas para procedimentos hospitalares não cirúrgicos, em látex de
borracha natural, não estéril, ambidestras, superfície lisa, c/ bainha, cor
creme, 100 peças por caixa tamanho EP, dimensões: Palma 70 a 90mm,
comprimento mínimo 240mm.
Luvas para procedimentos hospitalares não cirúrgicos, em látex de
borracha natural, não estéril, ambidestras, superfície lisa, c/ bainha, cor
creme, 100 peças por caixa tamanho M.
Máscara Branca Descartável confeccionada em três camadas, sendo a
externa em 100% de polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno.
Com elástico, caixa contendo 50 unidades.
Máscara n95, PFF2 hospitalar sem válvula, descartável, especifica para
isolamento respiratório, fechada tipo personal respirador, com selo de
garantia CDC NIOSH (PPF2, N95) filtro 95% de eficiência para partículas
de 0,1 a 10 micra com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da
máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Perfeito
ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora.
Matriz de aço 0.5.
Matriz de aço 0.7.
Óleo lubrificante spray para instrumentos de alta e baixa rotação – Frasco
com 200 ml.
Papel carbono para articulação, formato de fita, dupla face, 2 cores, extra
fino, espessura de 8 a 20 µm.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 (31)3536 2248
Site: florestal.mg.gov.br
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Frs
Frs
Unid

Frs
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Cx

02
08

08
02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

102.
103. Unid
Unid

04
04

104.

05
Unid

105.

06

Paramonoclorofenol canforado – frasco com 20 ml.
Pasta Profilática para uso profissional com flúor sem óleo – frasco com 90g.
Peça reta acoplável nos micromotores com sistema INTRA matic, giro livre
de 360º, spay externo, utiliza brocas PM de 2.35 mm, troca de broca no
anel central, esterilizável em autoclave ate 1000 ciclos. Baixo ruído e
vibração, distribuição simétrica, evitando o superaquecimento na região de
corte da broca.
Pedra pomes fina para profilaxia dental, frasco com 100 g.
Pinça para algodão, aço inox autoclavável.
Ponta carbide alta rotação nº 1558.
Ponta diamantada alta rotação nº 1012.
Ponta diamantada alta rotação nº 1012HL (haste longa).
Ponta diamantada alta rotação nº 1013.
Ponta diamantada alta rotação nº 1014HL(haste longa).
Ponta diamantada alta rotação nº 1016.
Ponta diamantada alta rotação nº 1035.
Ponta diamantada alta rotação nº 2200.
Ponta diamantada alta rotação nº 3118 FF.
Ponta diamantada alta rotação nº 3168 FF.
Ponta diamantada alta rotação nº 3195 F.
Ponta diamantada alta rotação nº 3195 FF.
Ponta Enhance Chama (Ponta de Borracha Abrasiva).Pontas abrasivas de
resina e óxido de alumínio destinadas ao acabamento final de resturações
em resinas, compósitos, compômeros restauradores. Caixa com 7 unidades
no formato de pontas.
Ponta perio sub (periodontia) para ultrassom Profi II cerâmic Dabi atlanti.
Resina composta: restaurador universal microhibrido com nanoparticulas de
sílica e zircônia nanotecnologia. Apresentar excelentes resultados estéticos,
fácil de manusear e não grudar na espátula, resultando em menor tempo de
atendimento clinico. Carga em zircônia e sílica garantindo propriedades:
estética, alta resistência ao desgaste e facilidade de esculpir a restauração.
Menor contração de polimerização: sensibilidade pós-operatória reduzida e
menor possibilidade de infiltração marginal. Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor simplificado.
Apresentar cores opacas. Render até 30 restaurações de dentes anteriores,
ou 20 restaurações de dentes posteriores. Indicações: restaurações diretas
em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V. Fechamento de
diastemas. Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos de
preenchimento. Esplintagem de dentes com mobilidade. Cor A1.
Resina composta: restaurador universal microhibrido com nanoparticulas de
sílica e zircônia nanotecnologia. Apresentar excelentes resultados estéticos,
fácil de manusear e não grudar na espátula, resultando em menor tempo de
atendimento clinico. Carga em zircônia e sílica garantindo propriedades:
estética, alta resistência ao desgaste e facilidade de esculpir a restauração.
Menor contração de polimerização: sensibilidade pós-operatória reduzida e
menor possibilidade de infiltração marginal. Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor simplificado.
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Apresentar cores opacas. Render até 30 restaurações de dentes anteriores,
ou 20 restaurações de dentes posteriores. Indicações: restaurações diretas
em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V. Fechamento de
diastemas. Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos de
preenchimento. Esplintagem de dentes com mobilidade. Cor A2.
Resina composta: restaurador universal microhibrido com nanoparticulas de
sílica e zircônia nanotecnologia. Apresentar excelentes resultados estéticos,
fácil de manusear e não grudar na espátula, resultando em menor tempo de
atendimento clinico. Carga em zircônia e sílica garantindo propriedades:
estética, alta resistência ao desgaste e facilidade de esculpir a restauração.
Menor contração de polimerização: sensibilidade pós-operatória reduzida e
menor possibilidade de infiltração marginal. Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor simplificado.
Apresentar cores opacas. Render até 30 restaurações de dentes anteriores,
ou 20 restaurações de dentes posteriores. Indicações: restaurações diretas
em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V. Fechamento de
diastemas. Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos de
preenchimento. Esplintagem de dentes com mobilidade. Cor A3.
Resina composta: restaurador universal microhibrido com nanoparticulas de
sílica e zircônia nanotecnologia. Apresentar excelentes resultados estéticos,
fácil de manusear e não grudar na espátula, resultando em menor tempo de
atendimento clinico. Carga em zircônia e sílica garantindo propriedades:
estética, alta resistência ao desgaste e facilidade de esculpir a restauração.
Menor contração de polimerização: sensibilidade pós-operatória reduzida e
menor possibilidade de infiltração marginal. Fluorescência/Radiopaca.
Embalagem contendo 1 seringa de 4g. Sistema de cor simplificado.
Apresentar cores opacas. Render até 30 restaurações de dentes anteriores,
ou 20 restaurações de dentes posteriores. Indicações: restaurações diretas
em dentes anteriores e posteriores: classes I, II, III, IV e V. Fechamento de
diastemas. Restaurações indiretas: facetas, inlays e onlays, núcleos de
preenchimento. Esplintagem de dentes com mobilidade. Cor 3,5.
Resina Fluida indicada para formar uma camada estética em toda a
superfície dos dentes com defeitos no esmalte, indicada para restaurações
classe III, V, selamento de fóssulas e fissuras, cimentação de facetas de
porcelana, colagem de fragmentos, reparo em reina composta, reparo em
porcelana, adere intimamente ao esmalte e restaurações com resina ou
ionômero de vidro, não necessita, na maioria dos casos, de qualquer
polimento, é aplicado direto da seringa, não necessita qualquer
instrumental, não é solúvel nos fluidos bucais, fotoativa, – seringa 2,4g.
Rolo de Esterilização – 15 cm X 100 m.
Rolo de Esterilização – 20 cm X 100 m.
Soro fisiológico – frasco com 100 ml.
Sugador Cirúrgico Descartável Esterilizado. Caixa com 20 unidades.
Sugador descartável - pacote com 40 unid.
Teste Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor,
caixa com 10 unidades. Composição: Frasco plástico contendo um
pequeno disco de papel impregnado com esporos Geobacillus
stearothermophilus e ampola de vidro selada com meio de cultura.
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Teste para Autoclave emulador TST. Teste Indicador Químico. Caixa com
25 tiras.
Tira de poliéster 10 x 120 x 0,05 mm - pacote com 50 unidades
Unimatrix, indicado para restaurações classe II, são descartáveis e
garantem segurança nos procedimentos. Extremidades dos grampos
dotadas de protetores de silicone que proporcionam melhor adaptação do
conjunto. Kit com 50 unidades, 2 grampos, 8 protetores.
Vaselina em pasta – embalagem com 30 gr.
Verniz com flúor (fluorniz) – frasco com 10 ml.
Verniz forrador de cavidades, líquido claro ou ligeiramente amarelado,
volátil, com forte odor característico, frasco com 15 ml.

JUSTIFICATIVA:
A compra de materiais de consumo odontológicos justifica-se pela necessidade
indispensável destes, uma vez que são utilizados no desenvolvimento das atividades dos
setores de odontologia pertencentes à Secretaria municipal de Saúde. Tais materiais,
como ferramentas de trabalho, garantem a entrega do serviço de saúde, atendendo ao
princípio da eficiência.

AVALIAÇÃO DE CUSTOS:
A divulgação do orçamento como anexo do edital é facultativo da Administração,
conforme teor do disposto constante no inciso III do artigo 3º da Lei Federal 10.520, de
2002, sendo que o orçamento consta nos autos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 meses

GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do contrato será a Sra. Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro – Secretária Municipal de
Saúde, o qual controlará todo o processo de autorização de expedição das ordens de
fornecimento pelo Setor de Compras.

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
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As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão estão
previstas na rúbrica nº(s):
02.04.01.10.301.0428.2074-3.3.90.30.00; Ficha 263; Fonte: 1.02/1.59
PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA
A entrega dos produtos deverá ser realizada pela licitante vencedora na Secretaria
Municipal de Saúde do Município, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de
Fornecimento) do Departamento de Compras, acompanhada da nota fiscal para
conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário
competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante
adjudicado.
Prazo de entrega: até 05 dias, de acordo com a necessidade da Administração Municipal,
após emissão da ordem de fornecimento.
a)

Para atender o interesse público, cada produto, ao ser entregue, deve estar de
acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a fornecedora a
responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a forma,
condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante deste
Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.

DO PAGAMENTO
A entrega deverá ser acompanhada de Nota Fiscal/Fatura juntamente com a mercadoria e
entregue ao setor solicitante.

Após recebimento e aprovação do setor responsável, a Nota Fiscal será encaminhada ao
setor pelo pagamento.

Prazo para pagamento: até 30 dias.

O Município de Florestal reserva-se o direito de não receber os produtos com atraso ou
em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência,
podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
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No caso de defeitos ou imperfeições nos produtos e/ou serviços, os mesmos serão
recusados, cabendo a contratada substituí-los por outros com as mesmas características
exigidas neste edital, no prazo a ser determinado por este Município.

Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e
transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. O responsável
pelo recebimento recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com
esta previsão.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações da (o) Contratada (o):
a)

Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado
na proposta, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.

b)

Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas
condições exigidas para habilitação.

c)

O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.

d)

Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário
da contratada.

e)

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam
ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários do mesmo.

São obrigações do Contratante:
a) Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
b)

Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;

c) Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I do
art. 79 da Lei 8.666/93.
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d)

Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e)

Comunicar de imediato a contratada os defeitos detectados com o uso dos
produtos.

f)

Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a
ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
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