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ESTADO DO ÍVARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
Comissão Permanente de LicitaÇões

EDITAL DE PREGÃO ELETRôNICO NO 034/2021

PÍocesso AdministÍativo No 09U2O21-CPI

l.PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, inscrita no CNPI sob o no 01.612.32510001-
98, sediada na Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000, Raposa -
Ma, por meio do Secretário Municipal de Administração e Planejamento, designado pela Potaria-
GP no 002 de 05 de janeiro de 2021, torna público aos interessados, que realizará licitação na

modalidade PREGÃO, na forma ELETRôNICA com critério de julgamento pelo menor preço
por item, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos

termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 e as exigências estabelecidas neste Edital.

A licitaSo será regida pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002', Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar no 747, de 07 de agosto de

2014 e pela Lei Complementar no 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Federal no 10.024,
de 20 de setembro de 2019 (regulamenta a licitação, na modaiidade pregão, na forma
eletrônica);Decreto Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no aft. 15 da Lei no 8.666/93), aplicando-se subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho 1993 e suas alterações posteriores e demais
normas regulamentares peftinentes à espécie

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licita$o é a escolha da proposta mais vantajosa para a Registro
de preços para futuras e eventuais Aquisições de materiais e insumos odontológicos para

atender as demandas do Programa de Saúde Bucal - PSB do Município de Raposa - MA,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2 O valor máximo estimado pela Administração para esta licitação será de até R$
260.436180 (duzêntos e sessenta Ínil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta
centavos).

2.3 A licitação será composta por 91 (noventa e um) itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência.

2.4 O critério de julgamento adotado será o de menor pÍeço por item, observadas as

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Av. dos PescadoÍes s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA
cNPJ. 01.6'12.325/0001-98

Data da sessão: 20 de outubro de 2021.
Horário: 09:00 Horas (horário de Brasília)
Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.corn.br
Modo de Disputa: Aberto
Tipo da Licitação: Menor Preço Por item
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3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATóRIO

3.1 Até 03 (kês) dias úteis. antes da data fixada para a abeftura do Certame, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
3.2 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a

impugnafro no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da

impugnação.

3.3 Acolhida a impugnaSo contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame.

3.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anterlores à data designada para abertura da sessão pública,
para o endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com,br ou através do e-mall:
cplderaoosaofi al@omail.com

3.4.1. As impugnaÇões e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame,

3.4.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer

lnteressado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para interessados.

4. DO ORGÃO GERENCIADOR

4.1 o órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Raposa/MA, através da Secretaria
Municlpal de Administração - SECAP.

4.2 órgãos participantes: Não haverá órgãos Participantes.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nivel básico do registro cadastral no www.licitacoes-
e.com.br, que permlte a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua

forma eletrônica.

5.2. O cadastro no "Portal de Compras do Banco do Brasil" poderá ser iniciado no sÍtio
www,licitacoes-e,com.br, com a solicita$o de chave e senha pelo interessado.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das

transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

Av. dos Pescádores s/n, Jardim das Oliveiras, CEPI 65.138-000 - Raposa-lvlA.
CNPJ: 01.612.325/000í -98
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do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta llcitação, responsabilidade por

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

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. DAS CONDIçõTS OT PARTICIPAçÃO NA LICITAçÃO

6.1. Poderão pafticipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licita$o, mediante a apresentaçâo dos documentos pertinentes e os que estejam

com Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras do Banco do Brasil:

www.licitacoes-e.com. br.

6.2, Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
no 123, de 2006.

6,3, Qualquer empresa, enquadrada ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte,
poderá apresentar proposta para os itens deste edital.

6.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

6.4.1. Suspensos de pafticipar de licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal
de Raposa e Secretarias Municipais, durante o prazo da sanSo aplicada, na forma da legislação
vigente.

6.4.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni@o ou até que seja promovida sua

reabilitaÇo;

6.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

6.4.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no ad' 72,

§ 80, V, da Lei no 9.605/98;

6.4.5. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do aft. 12 da Lei no

8.429192)

6.4.6. Estrangeiros que não tenham representaSo legal no Brasil com poderes expressos para

receber cita$o e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.7. Entende-se por "participação indireta" a que alude o aft. 90 da Lei no 8.666/93 a

participação no ceftame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado

disposiüvo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do

objeto da licita$o ou mesmo a atuação no processo licitatório.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP; 65.138-000 - Raposa-irA.
CNPJ: 01.612.325/0001 -98
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6.4.8. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e

compatível com o objeto desta Licitação;

6.4.9. Licitantes estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquldação.

6.4.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas
para o mesmo item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comumr
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

6.4.11. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua
forma de constituição;

7. DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamênte por meio do sistema concomitantemente com

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abeftura da sessão pública, quando, encerrar-se-á automaticamente a etapa
de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Pofte deverão encaminhar a documentafro de
habilitado, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 10 da LC no 123, de 2006.

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emltidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abeftura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do ceftame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compõem a proposta e habilitação do licitante melhor classificado

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após

encerramento do envio de lances.

Av. dos PescadoÍes s/n, Jardim das Olivêiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 0'1.612.325/0001-98
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8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

8.1.1Valor unitário;

8.1.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no termo de
referência para cada item;

8.1.3 Marca (se houver);

8.1.4 Fabricante;

8.1.5 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste edital e seus

anexos, contendo as quantidades e especificações dos produtos/serviços de forma detalhada
(deflnidos no anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s)
seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver cotando.

8.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

8.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comeÍciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

8.4 os preços ofedados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera$o sob

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abefturd
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMUTIAçÃO OT

LANCES.

9.1 . A abertura da presente licitaSo dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.

9.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, forem omissas ou

apresentarem irregularidades Insanáveis.

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que indique o licitante

*$§NN$N
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9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceltação.

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre pregoeiro e os

licitantes.

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item.

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abeftura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.9 O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena

de serem automatlcamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de R$ 8,00 (oito reais);

9.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "abefto"
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

9.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos e após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofeftado nos

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.13 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das oÍertas com preços até 10o/o (dez por cento)
superior àquela possam ofertar um lance final.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.'138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01.612.325/0001 -98
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9.14 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificaÉo, até o máximo de três,
oferecer um lance final.

9.15 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apolo, justincadamente, admitir o reinício
da etapa aberta, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance atender às exigências de
habilitação.

9.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

9.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepÇo dos lances.

9.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicaSo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

9.20 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

9.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.22 Em relaÇo a itens não exclusivo para particlpado de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à

comparaÇo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior poÍte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos afts. 44 e 45 da LC no

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

9.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5olo (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serão consideradas empatadas com a primeira colocada,

9.24 Melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para

ta nto.

Av. dos Pesc€dores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-irA.
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9.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno pote melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificaSo. para o exercício do mesmo direito. no prazo estabelecido no subitem
anterior.

9.28 Ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classifica$o, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa abefto e fechado.

9.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no aÉ. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência.
sucessivamente, aos bens produzidos:

9.29 .7 no país;

9.29.2 por empresas brasileiras;

9.29.3
no Pais;

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

9.29 .4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

9.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

9,31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas

neste Edital.

L32 A negociação será realizada por meio do sistema, Dodendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

9.33 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (2) horas.
envie a proposta adequada ao último lance ofeftado após a negociafo realizada, acompanhada,

Av. dos Pescadores s/n, Jardim des Oliveirâs, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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9.26 Caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado soÍteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor ofeÉa.

9.27 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado excluslvamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmaÉo daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

9.34 Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da vei'ificafro de possÍvel empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequafro ao objeto e à

compatibilidade do preço em rela$o ao máximo estipulado para contrataSo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7o e no § 90 do art. 26 do Decreto
n.o 70.02412019;

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

10.2.1 Considera-se inexequÍvel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração,

10.2.1.1 O Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua

inexequibilidade, solicitaé ao licitante que demonstre a exequibllidade do valor ofertado
por meios dos seguintes documentos:

a-) Planilha de Custos apresentando preço de custo dos materiais, preço de venda,
margem de lucro, impostos (federais, estaduais e municipais incidentes sobre os
produtos), bem como o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da empresa
com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro
Real); e

b) Documentos fiscais e instrumentos contratuais de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à

data da abertura da licitação.

10.2.1.2 O licitante terá o prazo 2 (duas) horas após a convocação do Pregoeiro para enviar
a documentação prevista no subitem anterior.

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se reallzem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que

fundamentam a suspeita.

Av dos Pescadores r. ,á'^Ífl.;i;y:[à&i?.* ,*"00 - Raposa-MA
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10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vlnte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

10.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas (2) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.5.2 Dentre os documentos passír,eis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as càracterístlcas do materlal ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações peftinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem preju2o do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena

de não aceitação da proposta.

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data
e horário para a sua continuidade.

10.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

10.9 Nos itens não exclusivos para a participaÉo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
aftigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

10.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do llcitante, observado o disposto neste Edital.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEPi 65.138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01.612.325/0001-98
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11. DA HABTLTTAçÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de pafticipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

participa$o no ceftame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro.

11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https : //ceftidoesa pf . a pps.tcu. gov. brl)

It.L.z Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei no 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

Lt.1.2.7 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por pafte das

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Lt.L.2.2 A tentatlva de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condiSo de pafticipação.

11.L.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no L23, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (2) horas, sob
pena de inabilitação.

11.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à

integridade do documento digital.

11.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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11.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

11.5.1 Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recol himento dessas contri buições.

L2. RELATTVOSAHABTLITAçÃOJURTDTCA
12.1 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilita$o:

t2.L.2. No caso de empresário individual: inscrição no caso de empresário individual: inscrição
no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

72.L.3 Em se tratando de microempreenCedor individual - MEI: Ceftificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita$o ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sítio www.poftaldoempreendedor.gov.br;

tz.L.4 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus

administradores;

12.1.5 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o pafticipante sucursal, filial ou agência;

L2.1.6 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

lurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

L2.L.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;

12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva ;

L2.L.9 Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa iicitante, expedido pela Prefeitura
Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada.

12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comerciai do Estado da sede da licitante,
devidamente atualizada.

Av. dcs Pescadores s/n, Jeidirn das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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12.1.11 Certidão específlca, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante,
devidamente atualizada.

1-2,2 RETATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no cadastro de
pessoas físicas, conforme o caso;

72.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Naci3nal (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02ltOl2OL4, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

72.2.3 Prcva de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

L2.2.4 Prcva de inexistência de débitos inadlmplidos perante a justiç do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, e acompanhando da CENIT. certidão negativa de infração trabalhista;

12.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estaciual (Certidão negativa de débitos Estadual

e quanto à dívida ativa estadual).

12.2.5.1 Câso o fornecedor seja consiCerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condi$o mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivâlente, na forma da lei;

72.2.6 Prcva de regularidade para co:'n a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lsi;

L2.2.7 Prova de inscriSo no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.

12.2,8 Caso o licitante detentor cjo menor preço seja microempresa, empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. No
prazo de cinco dias prorrogávei por igual períocjo a critério da administração.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP; 65.138-000 - Raposa-MA.
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L2.3 CAPACIDADETÉCNICA

12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licltação, ou com o item pertinente, por meio da
apresenta$o de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

12.3.2 Serão considerados os atestados que comprovem o fornecimento dos produtos de
objetos similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidão
da licitante para o fornecimento do(s) produtos(s).

12.3.2.1 Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo
grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam
controladas ou controladoras da empi:sa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa

física ou jurídica que seja sócio desta. E tarnbém não serão admitidos atestados emitidos pelo
próprio licitante em seu nome.

a) Será considerado compatívei ccm a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no
mínimo, 100/o (dez por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL DE

[TEM(NS) vencidos de cada emp;'esa.

1-2.4 QUATIFICAçÃOECONôMICO.FINANCEIRA
12.4.1 Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo forúm
da sede da pessoa jurídica, em quê ccnste o prazo de validade e, não havendo, somente será
aceita com a data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;

12.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

âpresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices

oficiais quando encerraio há rnais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,

anexando ao Balanço o Certificado ce Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas

informações contidas no Balanço Petri,rlonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC no L40212072.

L2.4.2.1 A comprovação da situ:$o financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo

13LG=
Fessivo Circulante + Passivo Não Circulante

Àtivo Total

SG = ?:ssivo Circulante + Passivo Não Circulante

Av. Ccs Pêscaoores s/n. Jaiii, das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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Ativo Circulante
LC=

L2.4.2.2 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de, no mínimo, 100/o (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou item peftinente.

12.4.2.3 As empresas recém-constltuícias, com mer'ros de 01 (um) ano de existência, que ainda
não tenha Balanço Final de exercicio, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou
Demonstração de Resultado contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio hquido
relativos ao período de sua existência, devidamente registrados na Junta Comercial ou
registrados eletronicamente na Receita Federal, através do sistema SPED Contábil, conforme o
caso.

12.4.3 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado:

(a) da prova de inscrição nos cadastros Ce contribuintes estadual e municipal e

(b) da apresentação do balanço patrimonlal e das demonstrações contábeis do último exercício.

12.4.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

12.4.5 A existência de restrição relativam:nte à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microemp!'esa ou empresa de pequeno pofte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.4.6.1 DeclaraÇão de inexistência de fato impeciitiva de sua habilitação, assim como declarar
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da

licitante, com o no. da iCentidade cjo rieclarante.

L2.4.6.2 Declaração que cumpie os requisitos para habilitação deflnidos no edital e que a

proposta apresentada está ern conformidade com as exigências editalícias;

Av. dos Pescadores s/n iardirn das Oli'/eiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-l\rA
cNPi. 01.612.325/0001-98

w

Passivo Circulante

12.4.6 As licitantes deverão apresentar juntarnente com os seus documentos de habilitaÉo:



RAPO§A
lt * .e{ -r..i * a§, r'e

ESTADO DO À/ARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

Comissão Permanente de Licitações

12.4.6.4 Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que
se fizerem necessárias.

12,4.6.5 Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do at. 1o e no inciso IlI do
aft. 50 da Constituição Federal.

12.4.6.6 Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

!2.4.6.7 Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

instru$o normativa SLTI/MPOG no2, de setembro de 2002.

12,4.7 A declaração falsa relatlva ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as

sanções previstas em lei e neste Edital.

L2,4,8 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

12.4.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualiflcada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade flscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerrda pelo licitante, mediante apresentaÇão de justificativa.

12.4.10 A não-regularização flscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno pofte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o

mesmo prazo para regularização.

12.4.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da

mesma.

17.4.72 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital

Av dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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12.4.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno pofte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate flcto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

12.4.14 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação
à integridade do documento digital.

12.4.15 Constatado o atendimento às exigências flxadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.

72.4.t6 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitaÉo, implicará na
inabilitação do licitante.

L2.4.17 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO

13.1 A sessão pública poderá ser reabefta

13.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anuiada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiflcado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização flscal e trabalhista,
nos termos do art, 43, §1o da LC no 72312006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reabeda.

13.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat') de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 A proposta final do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), deverá ser encaminhada no
prazo de duas (2) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá:

Av dos Pescadores s/n, Jardim das Ollveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-l\,44
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!4,2 Sü redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

14.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

14.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

14.6.1 Correndo divergência entre os preços unitários e o preÇo global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

74.7 A ofeúa deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

14.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

14.9 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

15. AD]UDICAçAO E DA HOMOLOGAçAO

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso haja interposição de recurso, pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
16.1 As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações
orçamentárias futurãs, somente de acordo com as necessidades.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-[IA
CNPJ: 01.612.325/0001 -98

74.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

14.6 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no 8.666/93).



.a.s{§

rlAPo§A
l§u.úà ^.n6*u.a' 

e.

ESTADO DO IVARANHÃO
PREFEITURA Í\ilUNlClPAL DE RAPOSA

Comissão Permanente de LicitaÇões

16.2 Nos exercícios subsequentes, correrá à conta da dotação apropriada a ser indicada na Lei

Orçamentária do referido exercício.

16.3 A presente licitação será somente para registrar preços de mercado sem a necessidade de

reserva orçamentária, no caso de a Administração resolver fazer uma possível contratação dos

preços registrados, terá que ter número de dotação Instrumento Contratual ou outro dispositlvo

similar nos termos do art. 62 da Lei Federal no 8.666/93.

16.4 No período de validade do registro de preços, no ato da contrata$o o órgão Gerenciador

deverá ter disponível Dotação Orçamentária suficiente para empenho da nota dos produtos

contratados.

16.5 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Art. 70, § 20

do Decreto 7.89212013.

17.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e. depois de decorrlda a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno pofte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trlnta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer. de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema,

17.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriflcar a tempestividade e a existência
de motivaSo da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentada mente.

17.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão
somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade,

interesse e motivaÉo - TCU Ac. 52012074-Plenário, item 9.5.1.

17.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenfro de recoTrer importará a

decadência desse direito.

17.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a padir de então, o prazo de três dias para

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Av dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65 138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612 325/000'1 -98
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17.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

18.1 Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário estará automaticamente convocado
para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da divulgação, na
imprensa oficial, da homologação do resultado da licitação, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas
neste Edital.

18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico/ para que
seja assinada no prazo de até 3 (kês) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preÇos registrados e demais condições.

18.4 Será incluído na ata de registro de preços, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens (produtos) com preços iguais aos do licitante vencedor na

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 4ft, 30 da Lei no 8.666,
de 1993.

18.5 Para assinatura da ata de registro de Preços a Iicitante vencedora deverá comprovar que
mantém todas as condições de habilitação.

18.6 Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata
de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação. para
assinar a Ata de Registro de Preços, e assim sucesslvamente, sem prejuízo da aplicaÉo das
sanções cabíveis.

18.7 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

18.8 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação específlca para a aquisição pretendida, assegurada preferência à

empresa beneficiária do registro de preço em igualdade de condições.

Av dos Pescadores s/n, Jardim das oliveiras, CEP: 65.138-000- Raposa-MA.
CNPJ: 01.612.325/0001 -98
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18.9 A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Raposa-lYA (órgão
gerenciador) é a estabelecida no Termo de Referência - Anexo I deste edital.

18.10 Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovaSo da vantajosidade.

18.11 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei no 8.666/93.

18.12 AAta de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente,
por decurso do prazo de sua vigência.

19. DA GARANTTA DE EXECUçÃO CONTRATUAL

19.1 Não haverá exigência de garantia contratual

20. DO TERMO DE CONTRATO

20.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos
respectivos créditos orçmentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do
exercício financeiro vigente, de acordo com as condições estabelecidas na Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

20.2 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decalr do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.3 Alternativamente à convoca$o para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato, a Administra$o poderá encaminhálo para assinatura ou

aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou

meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.

20.4 O prazo previsto nos subitens anteriores poderá ser prorrogado, por iguais períodos, por

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

21.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços. os preços registrados serão flxos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações
previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666/1993;

21.2 Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar
a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Av. dos Pescadores s/n Jardim das Oliveiras, CEP. 65.138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01 61 2.32510001-98
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21.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;

21.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

21.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

21.6 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

21.6.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprova ntes apresentados; e

21.6.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

21.6.3 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para

obtenção da contratação mais vantajosa,

21.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

21.7.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

27.7.Z Náo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justifi cativa aceitável;

21.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

21.7.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do aft. 87 da Lei n.o 8.666, de 1993,

ou no art. 70 da Lei n.o 10.520, de 2002.

21,8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 21,7,1., 27.7.2, 2L7.3
e 27.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

21.9 O cancelamento do reglstro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente
comprovados e justifi cados:

21.9.1 Por razão de interesse público; ou

21.9.2 A pedido do fornecedor.

21.10 Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada,
concluídos os procedimentos de ajuste, A Prefeitura lvlunicipal de Raposa, fará o devido

Av. dos Pescadores s/n Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-lvlA
cNPJ. 0í 612.325/0001 -98
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apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova
ordem de classificação.

22. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAçÃO

22.7 Os critérios de recebimento/Execução e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência e minuta do contrato.

23. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

23.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência

e minuta do contrato.

24. DO PAGAMENTO

24.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (kinta) dias, contados a paftir da

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

24.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota flscal apresentada.

24.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação flnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
paqamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

24.4 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja

vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade

da Secretaria ou Setor da mesma.

24.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

24.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

24.7 Náo havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-lvlA
cNPJ 01 6'12.325/0001-98
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inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

24.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a

ampla defesa.

24.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao

SICAF.

24.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no

SICAF.

24.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

24.72 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.75 O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular
responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.

24.16 A contratada deverá obedecer às exigências contidas no Termo de Referência - Anexo I
e Minuta do Contrato - Anexo III, ambos deste Edital.

25, DAS SANçõES ADMINISTRATIVAS

25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de 2002,

licita nte/adjudicatário que :

o

25.2 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente

da ata de registro de preços;

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Olivêiras CEP: 65 138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 0'1.612 325/0001-98
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25.2.7 Apresentar documentação falsa;

25.2.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no ceftame

25.2.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

25.2.4 Não mantiver a proposta;

25.2.5 Cometer fraude fiscal;

25.2.6 Comportar-se de modo inidôneo; 
,.

25.3 Considera-se compoftamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

25.4 Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Raposa-MA., comunicará o
fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as providências

devidas.

25,5 O licltante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterlor ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civll e criminal, às seguintes sanções:

25.5.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

25.5.2Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

25.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento

25.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei no 8,666, de 1993, e subsidiariamente na Lei no 9.784, de 1999.

25.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01 61 2.325/0001 -98
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25.9 Para os fins da infração elencada no subitem 25.2.6, acima reputar-se-ão inidôneos atos
como os descritos nos aftigos 90,92,93,94,95 e97 da Lei no 8.666/93.

25.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF,

25.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do
Contrato.

26. DAS DISPOSIçóES GERAIS

26.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do ceftame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente/ no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

26.2 No julgamento das propostas e cja habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e

eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.3 A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e trabalhista
apresentados por ME's ou EPP's. E para os documentos cujo prazo de validade não venha
expresso, será considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista
para início da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que tenham validade
indeterminada.

26.4 O prazo de validade de documentos citado no item subitem 26.3 acima, é para qualquer

documento apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive, quando

necessário, para os documentos que acompanharem as propostas de preços.

26.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.6 Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim com a

parcial acima do limite permitido pela Administração.

26.7 As normas discipllnadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da AdminlstraÇão,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.8 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligôncia destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para

flns de classificaÇão e habilitação.

Av. dos Pescadores s/n. Jardlm das Olveiras CEP: 65.138-000 - Raposa-Í\,4A
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26.9 O Município de Raposa-MA., por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou
anular o ceftame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra
para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.

26.10 A Prefeitura IYunicipal de Raposa, através do(a) pregoeiro(a), poderá declarar este Pregão
(ou algum ITEM do Termo de Referência deste Edital) como desefto e/ou fracassado, quando
nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (ate mesmo se

apresentar(em) documentos de habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente
que tenha falta de competição.

26.11 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.12 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer
época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares
que o Pregoeiro porventura julgar necessário.

26.13 A pafticipação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste
Edital e anexos, bem como na observância dos preceltos legais e regulamentares que a regem.

26.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando

for explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em
dias de expediente normal da Administração.

26.15 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certiflcação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos teTmos da lYedida Provisória no 2.200'2, de24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

26.16 O desatendimento de exigências formais não essenclais não lmportará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

26.L7 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.18 As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja

divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá.

26.19 Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico e

válido. Qualquer modificação neste edital deverá ser divulgada pela mesma forma que se deu

Av. dos Pescadores s/n. Jardim das Oliveiras, CEP: 65 138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01 61 2.325/0001 -98
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o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração.não afetar a formulação das propostas.

26.20 Este Pregão poderá ter a data de abedura da sessão pública transferida por conveniência
da Prefeitura Municipal de Raposa-MA.

26.21 O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico
w,,.iw.licitacoes-e.com. br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. dos
Pescadore s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65,138-000, Raposa-MA., (Sala do Setor de Licitações
e Contratos), nos dias úteis de expediente, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

27. DOS ANEXOS

27.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - f4inuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO IV - Declaração de inexistência de fatos impeditivos
ANEXO V - Declaração que não emprega menor de idade
ANEXO Vi - Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte
ANEXO VII - Declaração que cumpre os requisitos de habilitação

Raposa-l\4A, 02 de setembro de 2021

losué de Jesus França Viegas
Pregoeiro Oflcial

Raposa/MA

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Olivejras, CEP: 65.138-000- Raposa-ÍvlA.
CNPJ: 0'1.612 325/0001-98
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1. OBIETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de preços para futuras e eventuais
Aquisiçôes de materiais e insumos odontológicos para atender as demandas do Programa de Saúde
Bucal - PSB do N4unicípio de Raposa - MA, conforme condiçôes, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPoSA - MA, visando cumprir suas funções administrativas, tendo
que realizar contratações necessárias ao funcionamento regular das açóes das Secretarias I\4unicipais

e Órgãos vinculados, em busca de soluções para planejar suas contratações, bem como pugnar pela

padronização dos serviços e bem a seíem contratados, com a maior agilidade e economicidade, a

administração municipal está elaborando um registro de preços, por meio de pregão eletrônico,

objetivando a contratação de empresa para aquisições de materiais e insumos odontológicos para

atender as demandas do Programa de Saúde Bucal - PSB, observadas as condições deste documento;

2.5. A estimativa de quantitativo foi estipulada em virtude da expectativa da necessidade da Secretaria

Municipal de Saúde, não representando, contudo, nenhuma obrigação na contratação total dos

mesmos, os quais deverão ser realizados com base nas necessidades efetivas do município abrangida

pela contratação.

2.6. A estimativa dos valores unitários será realizada, preponderantemente adotando como referência

de preços conforme oferta do mercado atual.

2.7. Os custos unitários dos produtos necessários serão os valores apresentados pela proponente que

praticar menor valor, observadas as regrâs de aceitaÉo de preços unitários e global, definidos no

presente Termo de Referência.

2.8. Com o advento da Instrução Normativa no. 05i2017 que regulamenta à contratação de empresa

sob o reqime de execuÇo indireta no âmbito da Administração Pública Federal, a qual aproveitamos

comô analogia, fica cristalina a necessidade de priorizar a solução das demandas da Administração

Pública mediante a formatação das contratações de terceiros para realização de serviços com o

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01 612.325/0001 -98

TERMO DE REFERÊNCIA

2.2. A presente aquisição dos matérias e insumos odontológicos se faz necessário em razão da

necessidade de suprir o estoque e atender a demanda do Programa de Saúde Bucal - PSB do Município

de Raposa - N4A, nas tarefas diárias e melhor operacionalização no atendimento de pacientes e

comunidade em geral com maioÍ presteza e qualidade que procuram a rede municipal de saÚde,

assegurando a qualidade dos seus procedimentos.

2.3. aquisiÉo dos materiais e insumos odontolóqicos será para uso com os pacientes atendidos

através do Programa de saúde Bucal - PSB do Município.

2.4. É necessária e imprescindível a contratação de uma empÍesa para esse fim, face a inexistência

de recursos materiais e humanos nessa instituição para o regular funcionamento do município nessa

atividade.



ó,,:'§::§t;§1.'

ll,*,&b.t.a44r,a **<
tql,lPO§A
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA IVUNICIPAL DE RAPOSA
Comissão Permanente de LicitaçÕes

estabelecimento de produtos ou resultados a serem obtidos. Deve haver a utilização de métricas

objetivas para a mensuração e respectiva remuneração pelos produtos efetivamente produzidos e

entregues.

2.9. O critério de julgamento é o de menor preço por item. Em que pese o agrupamento em itens,

não se perde a economia de escala, maximizando a possibilidade de participação de interessados e a

obtenção de preços vantajosos para a Administração, atendendo ao pÍeconizado pelo princípio da

economicidade.

2.í 0. A contratação deverá ser formalizada por meio de instrumento contratual próprio observadas as

condições estatuídas nas respectivas Atas de Registro de Preços.

2.í2. As ordens de fornecimentos serão confeccionadas com o detalhamento dos preços unitários e

seu controle, medição e pagamento estarão vinculados aos produtos efetivamente executados. Os

valores registrados neste Termo de referência para fins de balizamento das propostas são meramente
estimativos não ensejando a obrigatoriedade de a Administração executá-los em sua integralidade.

3. LEGISLACÃO APLICÁVEL

3.í. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no adigo 37, inciso XXI, da Constituição da RepÚblica

Federativa do Brasil de 1988, a contratação deverá adotar a modalidade Pregão, considerando que

se trata de aquisição de bens comuns, definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especiflcações usuais no mercado.

3.2. Potanto, os atos administrativos pedinentes à licitação reger-se-ão pelas normas e princípios

contidos na seguinte legislação aplicável:

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

b) Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal no 8.666, de 21

de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;

c) Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar no 147,

de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar no 155, de 27 de outubro de 2016;

d) Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade

pregão, na forma eletrônica,

e) Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços

previsto no ãrt. 15 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

0 Edital do Pr€gão Eletrônico e seus anexos;

g) demais normas regulamentares aplicávéis à matéria;

h) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado,

em especial a Lei Federal no 8.078, dê 11 de setembro de 1990 (Códiqo de Defesa do Consumidor).

Av. dos Pescadores s/n. Jardim das Oliveiras, CEP: 65.'138-000 - Raposa-[44
CNPJ: 01.61 2.325/0001 -98

2-11- Paâ a fase da execução contratual adotar-se-á o preço registrado na Ata de Registro de Preços

- ARP, que servirá de base para a lavratura do contrato, mantendo-se inalterado durante o período

de 12 meses, após o que poderá haver o reajustamento em observância ao regramento estatuídô

neste Termo de Referência.
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4, DESCRTçÃO DOS PRODUTOS/SERVTçOS

4.1. PI.ANILHA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE MATERIAL E INSUMOS
ODONTOTóGICO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSBI

ITEM DESCRIçAO DO PRODUTO UNID UANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

Algodão em rolete para uso odontológico; 100o/o

de algodão hidrófilo, levemente gomado; medindo
aproximadamente 4 cm de comprimento e 1omm
de diâmetro; embalagem em pacote com 100
roletes,

Pacote 50 R$ 3,90 R$ 195,00

02

Anestésico local injetável à base de lidocaína hci;
cloridrato; a 2yo e norepinefrina; hemitaÍtarato;
equivalente a 1:50.000; tubetes com 1,8m1;
embalados em caixa com 50 unidades; constando
externamente marca comercial; procedência de
fabricação; recomendações para
armazenamento; validade mínima de 80% da
data de fabricacão; similar lidostesin.

Caixa 100 R$ 131,20 R$ 13.120,00

03

Anestésico local injetável; a base de mepivâcaina
3olo; sem vaso constritor; 1,8m1; caixa com 50

tubetes; constando procedência; lote; validade;
registro no IYS/Anvisa e atender demais normas
vigentes e pertinentes ao produto.

Caixa 100 R$ 18s,93 R$ 18.s93,00

04

Aplicador descartável odontológico; tipo
microbrush; possui haste dobrável; ponta com
cerdas de nylon; tamanho fino 1,5mm; 1/8 de
gota; para aplicação de evidenciadores; adesivos;
selantes; soluções hemostáticas; ácidos; caixa
com 100 unidades.

Caixa 20 R$ 19,93 R$ 398,60

05

Lamina de bisturi, descaftável, estéril, embalado
em papel grau cirúrgico individualmente, material
em aço carbono no 12 caixa com 50 unidades

Unidade 05 R$ s1,12 R$ 2ss,60

06

Lamina de bisturi, descartável, estéril, embalado
em papel grau cirúrgico individualmente, material
em aço carbono no 15c caixa com 50 unidades

Ca ixa 05 R$ s2,s9 R$ 262,95

07

Eugenol; liquido; composto basicamente por
eugenol 99,5Vo e ac. Acético 0,50/0; frasco com
aproximadamente 20m1, embalado
individualmente; constando externamente marca
comercial e procedência de fabricação;
recomendações para armazenamento; validade
mínima 2 anos

Unidade 30 R$ 37,s4 R$ 1.126,20

OB

Fio de sutura; de nylon; monofilamento; no 3-0;
preto; 45cm de comprimento; agulha 3/8
triangular de 20mm; caixa com 24 unidades;
embalado em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.

Caixa R$ 87,20 R$ 8.720,00

09
Fio dental; encerado; em embalagem resistente e
vedada, rolo com aproximadamente 125 m; Unidade 50 R$ 18,81 R$ 940,s0

10

Flúor; tópico gel tixotropico (fluoÍêto foíato
acidulado a 1,23olo íons flúor) de 00:60 segundos;
sabor cereja condicionado em frasco com 200m1

Frasco R$ 8,71 R$ 43s,s0

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612.325/0001-98

100

50
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11

Ionômero de vidro; cimento em pó para
restaurações de cavidades; com adesão ao
esmalte e a dentina por união química; frasco com
10 gramas. Promove selamento marginal,
isolamento térmico, químico e liberação de íons de
flúor.

Frasco 20 R$ 44,92 R$ 898,40

L2

Ionômero de vidro; liquido; para restaurações
com adesão ao esmalte e a dentina; frasco 8 ml
ionômero de vidro líquido qulmicamente ativado
para restauração de cavidades promovendo
selamento marginal, isolamento térmico, químico
e liberaqão de íons de flúor.

Frasco 20 R$ 44,92 R$ 898,40

13

Luva para procedimento; em látex, não estéril,
tamanho médio, de acordo com NBR 13392, caixa
com 100 unidades

Caixa 80 R$ 77,48 R$ 6.198,40

t4
Luva para procedimento; em látex, não estéril,
tamanho pequeno, de acordo com NBR t3392,
Caixa com 100 unidades

Caixa 80 R$ 77,48 R$ 6.198,40

15

Máscara cirúrgica descartável; com elástico; para
uso odontológico; com fixação através de
elástico; não estéril; caixa com 50 unidades.
Máscara cirúrgica descartável; com elástico; para
uso odontológico; com clipe nasal revestido,
hipoalergência, hidro-repelente, não inflamável.
Material 100% polipropileno. Caixa com 50
unidades.

Caixa 100 R$ 38,98 R$ 3.898,00

16

Refil de resina composta fotopolimerizavel; a2;
com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos
tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas
de 4 qramas

Unidade 30 R$ 26,19 R$ 785,70

t7

Refil de resina composta fotopolimerizavel; a3,5;
com lisura, brilho e translucides idênticos aos
tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e
radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas
de 4 gramas;

Unidade 30 R$ 32,15 R$ 964,50

18

Refil de resina composta fotopolimerizavel; a3;
com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos
tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas
de 4 qramas

Unidade 30 R$ 31,35 R$ 940,50

19

Refil de resina composta fotopolimerizavel; b1;
com lisura, brilho e translucides idênticos aos

tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca. Embalagem em bisnagas ou seringas
de 4qramas.

Unidade 30 R§ 47,77 R$ 1.433,10

20

Refil de resina composta fotopolimerizavel; c3;
com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos
tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e
radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas
de 4 qramas

Unidade 30 R$ 45,35 R$ 1.360,50

2l
Refil de resina composta fotopolimerizavel. d2
com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos
tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e

Unidade 30 R$ 27,84 R$ 835,20
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radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas
de 4 qramas.

22

Restaurador provisório para uso odontológico;
cimento composto de oxido de zinco em pó; cor
marfim; composição 80o/o de oxido de zinco e
20olo de polímeros de metacrilato de metila;
ultrafino; compatível com tecidos bucais; atóxico;
resistente a fluidos bucais; frasco com 389.

50 R$ 68,19 R$ 3.409,50

23

TiÍas para uso odontológico; em poliéster para

restauraçóes com resina, medindo
aproximadamente 100x10x0,Q5mm, caixa com 50
unidades

Caixa 30 R$ 6,38 R$ 191,40

24

Touca; cirúrgica descartável; 100%
polipropileno; cor azul; com elástico em todo
perímetro da toucz; para proteção individual;
gramatura 30; tamanho 19"i 45 cm x 50 cm;
hipoalérqica e atóxica; pacote com 100 unidades.

Pacote 30 R$ 29,82 R$ 894,60

Anestésico local injetável; a base de mepivacaina
2yo com vaso constritor; 1,8 ml, caixa com 50
tubetes, contando procedência, lote, validade,
regiíro no ms/anvisa e âtender demais normas
viqentes ao Droduto.

Caixa 30 R$ 229,33 R$ 6,879,90

26

Avental cirúrgico; descartável; cor branca; manga
longa com 55cm de comprimento e lastex no
punho; em não tecido; 100o/o polipropileno;
medindo 1.40m de largura; 1,10m de
comprimento; gramatura 30gi amarrilhos na
cintura e no pescoÇo

Unidade 100 R$ 6,98 R$ 698,00

27
Adesivo, agente de união fotopolimerizavel de
resina Dara esmalte/dentina, frasco com 5 ml Unidade 50 R$ 26,80 R$ 1.340,00

Disco de lixa de poliuretano; para acabamento e
polimento de resina composta; com diâmetro de
1/2 polegada; granulação sortida: grossa, media,
fina e supemna;

Unidade 15 R$ 76,01 R$ 1.140,15

29
Hidróxido de cálcio odontológico; p.a.; puro;
frasco com 10q - U nidade R$ 7,i9 R$ 71,90

30
Solução de clorexidina0,l2yo, forma farmacêutic:
soluÇão aquoso e excipientes, frasco 1000 ml

Unidade 10 R$ 26,16 R$ 261,60

31
Sugadores plásticos de saliva; descartável; pacote
com 40 unidades;

Pacotes 100 R$ 7 ,67 R$ 767,00

Filme para embalagem; filme plástico para
embalagem pvc flexivel, transparente e resistente
atóxico e inodoro, embalagem em rolo de 30m.

Unidade 30 R$ 8,26 R$ 247,80

.,I

Pasta profilática, aplica6o: polimentô coronário,
indicação: n/d, composição: cálcio, carbonato,
flúor, lauril sulfato, pedra pomes, apresentaÉo:
tubo, sabor: menta

Unidade 30 R$ 15,21 R$ 456,30

34
Flúor çl neutro, para aplicaSo tópica. Frasco
com 200m1.

Frasco 50 R$ 9,19 R$ 459,50

35

Fixador radiográfico para radiografiâ periapical
odontológica, com 475m1 de volumê cada unidade
à base de tiossulfato de sódio.

Frasco R$ 26,42 R$ 1.s8s,20

36 Revelador radiográfico para radiografia peÍiapicãl Frasco 60 R$ 37,s4 R$ 2.252,40

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.'138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01 .612.325/0001 -98

Frasco

25

28

10

60
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odontológica, frasco com 475 Ml,composto de
água (85-900/o), metabissulfito de sódio (5- 10%)
e hidroquinona,

37
Luvas cirúrgicas estéreis de látex com talco,
tamanho 7, caixa com 50 pâres Caixa 05 R$ 202,38 R$ 1,011,90

38
Luvas cirúrgicas estéreis de látex, tamanho 7,5,
caixa com 50 pares Caixa R$ 218,00 R$ 1.090,00

39
Luvas cirúrgicas estéreis de látex, tamanho 8,
caixa com 50 pares Caixa R$ 219,83 R$ 1.099,1s

40

Condicionador de esmalte e dentina, ácido
foíórico a 37o/o, seringa de 2.5m1, pacote com 03
unidades.

Pacote 50 R$ 14,ss R$ 727 ,5O

4t Resina acrílica termopolimerizavel monômero 1L Frasco 10 R$ 35,03 R$ 350,30

42
Agulha longa, descaÍtável, trifacetada, estéril, 279
caixa contendo 100 unidades.

Caixa 10 R$ 67,07 R$ 670,70

43

Fio de sutura; de nylon; monofilamento; no 5-0;
preto; 45cm de comprimento; agulha 318
triangular de 20mm; cnixa com 24 unidades;
embalado em mateÍial que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.

Caixas 10 R$ 87,61 R$ 876,10

44
Kit de higiene bucil contendo: escova descartável,
creme dental 309, fio dental 25m Unidade 4000 R$ 6,9s R$ 27.800,00

45
Agua destilada quimicamente pura, isenta de sais,
incolor, inodora qarrafa com 5l Unidade 60 R$ 13,01 R$ 780,60

46 Resina acrílica auto-polimerizavel polímero incolor
pacote 1Kq

Pacote 05 R$ s8,32 R$ 291,60

47
Resina acrílicz
incolor frasco 1L

auto-polimerizavel monômero Litro 05 R$ 196,33 R$ 981,6s

48
Gaze compressas de 9 fios, pacote com 500
unidades

Pacote 50 R§ 24,27 R$ 1.213,50

49

Luva para procedimento; em látex, não estéril,
tamanho grande, de acordo com nbr 13392,
caixa com 100 unidades,

Caixa 150 R$ 74,78 R$ 11.217,00

50

Carbono para odontologia; registro de articulação;
bloco com 12 folhas duplas azuis e vermelha;
DaDel com 300 micra de espessura

Bloco 20 R$ 146,00

51

Envelope auto selante para esterilização; de
papel; grau cirúrgico e fllme laminado
(poliéster/polipropileno) descatável, medindo 90
x 160, com bordas seladas, utilizado em
autoclave a vapor ou óxido de etlileno, resistente
a ruptura, com gramatura de70 glm2', caixa com
100 unidades

Caixa 30 R$ 4s,86 R$ 1.375,80

52

Envelope autoselante para esterilização; de papel
grau cirúrgico e filme Laminado
(poliéster/polipropileno), descartável, medindo 90
X 245 cm, com bordas termo seladas, utilizado em
autoclave vapor ou óxido de etileno, resistente a
ruptura, com gramatura de 7oglm2; ciaxa com
100 unldades

Gixa 60 R$ 95,30 R$ s.718,00

53 Escoúã.entai macia, para adulto; Unidade 300 R$ 1,31 R$ 393,00

54

Flúor; tópico gel tixotrópico (fluoreto foíato
acidulado a 1,23olo íons fluo0 de 00:60 segundos;
sabor cereja condicionado em frasco de 200 FtL

Frasco 50 R$ 7,9s R$ 397,50

05

05

R$ 7,30
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55
Tira abrasiva em aÇo carbono mono face 4 mm;
pacote com 12 unidades

Pacote 10 R$ 9,s2 R$ 95,20

56 Resina acrílica termopolimerizável monômero 1 L Frasco 10 R$ s8,97 R$ s89,70

57
Agulha longa descartável, trifacetada, estéril, 27
q; caixa com 100 unidades

Gixa 10 R$ 47 ,47 R$ 474,10

5B Fita crepe 18 mm x 50 m; cor branca tJ nidade 30 R$ 6,55 R$ 196,50
59 Alqinato hydroqum 5; pacote 453 q Pacote 50 R$ 37,00 R$ 1.850,00
60 I4acro l4odelos de Boca Unidade 02 R$ 6s,00 R$ 130,00

61
Filme radiográfico periapical para radiografias
intrairoais; tamanho 3 x 4 Câixa com 150 unidades Caixa 50 R$ 192,40 R$ 9.620,00

62

Kit de broca diamantadas finas e ultra finas para

acabamento e polimento de resina composta;
douradas, alta rotãção

Unidade 20 R$ 8s,9s R$ 1.719,00

63

Broca para uso odontológico; diamantada
esférica; hl 1011; em aço inoxidável; ponta com
granulações uniformes; encaixe em aço
inoxidável; adptável em diferentes canetas de alta
rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas;
esterilizável através de calor úmido; seco ou por

agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto;
trazendo externamente os dados de idêntiflc2ção;
procedência; número de lote e número de registro
no Mjnistério da Saúde;

l.J n idade 50 R$ 7,ss R$ 377,50

&

Broca para uso odontológico; diamantada
esférica; hl 1013; em aço inoxidável; ponta com
granulações uniformes; encaixe em aço
inoxidável; adptável em diferentes cãnetas de
alta roiação; sem sinais de oxidação e sem
rebarbas; esterilizável através de calor úmido;
seco ou por agentes químicos; sem sofrer
otdação; embalada individualmente e
acondicionada em caixas conforme constar do
regisuo do produto; trazendo externamente os
dados de identificação; procedência; número de
lote e número de registro no NlinistéÍio da saúde;

unidade 50 R$ 14,86 R$ 743,00

65

Broca para uso odontológico; diamantada
esférica; hl 1015; em aço inoxidável; para
preparo cavitário; ponta com granulações

uniformes; encaixe em aço inoxidável; adptável
em diferentes canetas de alta rotação; sem sinais
de oxidação e sem rebarbas; esterilizável através
de calor úmido; seco ou por agentes químicos;
sem sofrer oxidação; embalada individualmente e
acondicionada em caixas conforme constar do
registro do produto; trazendo externamente os
dados de identificação; procedência; número de
lote e número de reqistro no Ministério da Saúde;

Unidade 50 R$ 11,7s R$ s87,s0

Broca diamantada com contra-ângulo no 03 -
haste fabricada em aço inoxidável; Unidade 15 R$ 1s,71 R$ 235,65

Éroca-arbidé-iiúrgica cilíndrica de corte cruzado
ht;

Unidade 40 R$ 20,34 R$ 813,60

68 Abaixador de línqua; espátula de madeira Unidade 10 R$ 10,81 R$ 108,10

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612.325i0001-98
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Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01 612 325/0001-98

descaftável; formato convencio- Nal;
extremidades arredondadas; medindo
aproximadamente 1,5 cm de largura; 13,5 cm de
comprimento; 2 mm de espessura; pacote com
100 (cem) unidades

69
Fórceps em aço inox no 150 para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
Aproximadamente 20 cm;

Unidade 30 R$ 177,68 R$ 5.330,40

70
Fórceps em aço inox no 151 para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
Aproximadamente 20 cm;

Unidade 30 R$ 198,16 R$ 5.9,14,80

7L

Fórceps em aço inox no 151 para uso infantil,
utilizado para remoção de dentes, com
Aproximadamente 20 cm;

Unidade 30 R$ 198,16 R$ 5.944,80

72
Fórceps em aço inox no 16 para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 176,01 R$ 7.040,40

73
Fórceps em aço inox no 17 para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 198,16 R$ 7.926,40

74
Fórceps em aço inox nol8R para uso infantil,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 181,14 R$ 7.245,60

75
Fórceps em aço inox no18l para uso infantil,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 50 R$ 179,34 R$ 8.967,00

76
Fórceps em aço inox no18L para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 50 R$ 198,16 R$ 9.908,00

77

Fórceps em aço inox no18R para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com

aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 198,16 R$ 7.926,40

78
Fórceps em aço inox no 65 para uso adulto,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 114,17 R$ 4.566,80

79
Fórceps em aço inox no 65 para uso infantil,
utilizado para remoção de dentes, com
aproximadamente 20 cm;

Unidade 40 R$ 114,17 R$ 4.566,80

80
Fórceps no 69 para uso adulto; sem trava; em
aÇo inox;

Unidade 40 R$ 79,52 R$ 3.180,80

81

Lima óssea; lima para osso em aço inoxidável,
utilizado em cirurgia para acerto de rebordos
álveolares inter proximais;

Unidade 50 R$ 69,67 R$ 3.483,50

82
Pinça anatômica dente de rato; pinça anatômica
dente de rato 14 cm;

Unidade 30 R$ 21,82 R$ 654,60

83
Pinça em aço inox; pinça de utilidade clínica
odontológica (pa ra algodão)

Unldade 50 R$ 18,46 R$ 923,00

84
Pinça halstead mosquito; em aço inox aisi 400;
com forma curva; com comprimento de 12 cm

Unidade 50 R$ 38,84 R$ 1.942,00

85
Pinça halstead mosquito; em aço inox aisi 400;
com forma reta; com comprimento de 12 cm

Unidade 50 R$ 40,68 R$ 2.034,00
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5. VALOR TOTAL ESTIMADO E FONTES DE RECURSOS

5.1 O valor total estimado de R$ 260.436180 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e trinta
e seis reais e oitenta centavos) teve como parâmetro pesquisa de preços praticados no Mercado,
conforme documentação comprobatória em anexa, considerando critério de MENOR PREçO.

5.2 As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações orçamentárias
futuras, somente de acordo com as necessidades;

5.3 Nos exercícios subsequentes, correrá à conta da dotação apropriada a ser indicada na Lei

Orçamentária do referido exercício.

5.4 A presente licitação será somente para registrar preços de mercado sem a necessidade de reserua

orçamentária/ no caso de a Administração resolver fazer uma possível contratação dos preços

registrados, terá que ter número de dotação Instrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos

termos do art. 62 da Lei Federal no 8.666/93.

5.5 No período de validade do registro de preços, no ato da contratação o Orgão Gerenciador deverá
ter disponível Dotação Orçamentária suficiente para empenho da nota dos produtos contratados.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.61 2.325/0001 -98

86

Seringa carpule dobrável;' seringa anestésica
carpule com refluxo utilizada em odontologia
para realização de técnica de anestesia local,
com utilização de tubete de vidro ou plástico e

aqulha descartável;

Unidade 70 R$ 84,97 R$ 5.947,90

87

Sindesmotomo duplo no 01; cabo contendo
inscrição do número e da marca. Extremidade de
superfície; ponta ativa com ângulos precisos; um
lado reto e outro angulado; confeccionado
conforme NBR 7153-1; em aço inox; passível de
esterilizacão em meios físico ouímicos;

Unidade 40 R$ 24,82 R$ 992,80

88

Sonda exploradora uso odontológico; sonda
exploradora no 05, para uso odontológico,
utilizada para sondagem de lesões de cárie; íeita
em aÇo inox;

Unidade 50 R$ 12,89 R$ 644,50

89
Tesoura cirúrgica; cirúrgica curva; tipo
metzenbaum; em aço inoraisi 400; com forma
curva medindo 16 cm

Unidade 50 R$ 27,25 R$ 1.362,50

90
Tesoura cirúrgica ponta romba; curva; tipo
metzenbaum; em aço inox com forma, medindo
16 cm;

Unidade 30 R$ 25,54 R$ 766,20

91

Oculos de proteção em policarbonato; leve,
durável, resistente com perfeito ajuste individual,
transparente, com elevado grau de proteção,
lentes com qualidade ótica livres de distorções,
resistente à esterilização por calor úmido ou
aqentes químicos;

Unidade 25 R$ 13,75 R$ 343,75

Valor Totaal Estimado RS 260.436,80
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PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 Os itens acima listados não necessaÍiamente serão adquiridos em sua totalidade. os mesmos são
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocaGo
para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens

acima especiflcados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a

exclusividade de fornecimento do reÍerido item até o término da vigência contratual, Isto posto,

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos

retromencionados, diante de tal fato o Município de Raposa-N4A, não se responsabiliza por eventuais
prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da

expectativa da compra por parte do Município de Raposa.

6.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

6.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Raposa-MA, pelo valor
apÍovado no processo/ sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir
no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada
da ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Nlunicipalidade.

6.4 Entende-se por "imediatamente", até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da

Ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.

6.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Raposa-I4A,

através de Ordens de fornecimento e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos
produtos e suas respectivas quantidades.

6.6 Fica assegurado o direito de o Iicitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro,
em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a

incidir sobre os produtos negociados.

6.7 o índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do

Consumidor (INPC).

6.8 o reajustamento somente se dará após a avaliação Íavorável pelo l4unicípio de Raposa-l4A.

6.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quãntas forem as notas fiscais necessárias por

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo

com as necessidades do Município de Raposa-MA.

6.10 No caso de entrega de produto defeituoso ou com data de validade vencida, o Município de

Raposa-N4A, ficará autorizado a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da

contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-l\44
CNPJ; 01.612.325/0001-98
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6.11A entrega do produto será feita de acordo com as recomendações e endereço informado pela

administração municipal de Raposa-MA, conforme as solicitações e necessidades. A entrega deverá
ocorreT em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de Raposa, de segunda à sexta-
feira, no horário de 08h às 13h, podendo ocorrer excepcionalmente 14:00h ás ut00h.

7 FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

7.1 No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva
Ordem de Forne€imento.

7.2 É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos
produtos no local determinado pelô Administrado.

7.3 o produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua
conserva@o, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo
de violação ou daniflcação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e validade do
fabricante, sem p§uÍzo dos demais elementos determinados pela legislação.

7.4 O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas
(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em
embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.

7.5 Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou
quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

7.6 Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de
Referência e na Proposta de Preços da CoNTRATADA.

7.7 Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser entregues de acordo como solicitado pela

Prefeitura Municipal de Raposa e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega
e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39,
ViII da Lei Federal no 8.078/90 - código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

A RECEBIMENTO DO OBIETO

8.f O recebimento dos produtos será efetuado por comissão de Fiscalização especialmente
designada, formada por no mÍnimo por 03 (três) servidores do quadro de técnicos da Prefeitura
Municipal de Raposa, sob a coordena$o do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente
o artigo 15, § 8o, da Lei Federal no 8.666/1993.

8.2 A simples entrega dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente
após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:

a) Récebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de
Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior veriflcação quanto à
quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantês neste Termo de
Referência, na Proposta de Preços da CoNTRATADA e na respectiva ordêm de Fornecimento,
bem como atendimento das obrigações estipuladãs no Contrato Administrativo;

b) Recêbimênto Definitivor os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação pela

Comissão de Fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do
produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante Ateste, que deverá ser expedido
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento
Provisório.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01.612.325/0001-98
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8.3 A Administração rejeitará, no todo ou em pade, o produto fornecido em desacordo com as
condições estabelecidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na

respectiva Ordem de Fornecimento, Rcando a CONTRATADA, sujeita à substituido do objeto
rejeitado.

8.4 o aceitelaprovação do produto pela AdministraÉo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades
com as especiflcações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à

Prefeitura Municipa! de Raposa as faculdades previstas no artigo18, da Lei Federal no 8.078/1990

- código de Defesd do Consumidor.

8.5 O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade

dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia
e de pagamento.

9 SUBSTITUICÂO DE OB'ETO REPROVADO

9.1 A CONTRATADA, deverá substitulr, no todo ou em parte, às suas expensas, os produtos:

a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as

especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na

respectiva ordem de Fornecimento;

b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se

destinam, dentro do prazo de validade.

9,2 Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as

desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez)
dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação.

9.2.L Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será

considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas

neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.

9.3 A CONTRATADA deverá arcaT com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as

despesas de remoção e do transporte.

9.4 o vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento deflnitivo.

10 PRÂZO DE GARANTIA DE FABRICACÁO DOS MATERIAIS DE CONSUMO

10.1 O prazo de garantia dos produtos classificados como materiais de consumo não poderá ser

inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o
recebimento deÍinitivo.

10.1.1 Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao mínimo estabelecido
no item anterior, prevalecerá aquele de maior extensão,

10.2 A Proposta que ofertar produto com garantia de fabricação inferior ao previsto neste Termo de
Referência será desclassiflcada para o respectivo item.

11 GARANTIA DOS MATERIAIS DE CONSUMO

11.1As garantias de fabricação dos materiais de consumo devem compreender a manutenção
dos produtos fornecidos em peÉeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a

PrefeituÍa Municipal de Raposa e impõe a substituição do material defeituoso.

Av. dos Pescadores sin, Jardim das Oliveires, CEP: 65.138-000 - Raposâ-MA
CNPJ: 01.612.325/0001-98
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11.2A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantjdade que tornem os materiais de
consumo irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se desünam, aplicando-se
subsidiariamente o adigo 12 da Lei Federal no 8.078/1990 - Código de Defesd do Consumidor.

11.3 A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente
atestado pela PreÍeitura Municipal de Raposa que a impropriedade no produto decorreu de
armazenamento inadequado no órgão público, mau uso, quebra por esforço mecânico, problemas na
rede elétrica quando couber (surto, pico de tensão, subtensões, enfe outros), caso fortuito, força
maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a

CONTRATADA não seja direta ou indiretamente responsável.

.Í2 OBRIGACõES DA CONTRATADA

12.1A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não

sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

12.2 Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

12.3Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá

atendeí prontamente às requisições e especiÍicações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da

solicitafo através de ordem de fornecimentdserviço do Setor solicitante.

12.4 Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitaSo.

12.5 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem

reclamações trabalhistas contra a Contratante.

12.6 Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contrata@o, registro proflssional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

12.7 Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

12.8 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados. no

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

12.9 Manter, na dire$o dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a

represente, integralmente, em todos os seus atos.

12.10 Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento

de mão de obra, a quitação para com a seguridade Social (CND) e FGTS.

12.11 Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000- Raposa-MA.
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12.12 Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos produtos a ele inerentes;

12.13 Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;

72.74 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou
omissão no fornecimento do presente Contrato.

12.15 Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

12.16 Após a emissão da Ordem de fornecimento, a empresa contratada terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para entrega do objeto.

72.77 O descumprimento, injustiflcado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos

produtos, acarretará multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, Rcando

o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

12.18 I'lanter-se durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação exigidas por lei.

,3 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1 Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso,

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.2 Assegurar os recursos orçamentários e flnanceiros para custêar a prestação.

13.3 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuiÉo.

73.4zelar parc que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualiflcação exigidas na

prestaÉo.

13.5 Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsávei pelo recebimento.

14 PAGÂMENTO

14.-Ío pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a paftir da data
de assinatura do ateste que formalizar o rêcebimênto definltivo dos produtos, desde que não haja
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediânte apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos seguintes documentos:

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual
se refira às contribuiçóes previdenciárias e as de terceiros;

c) Cedidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

d) Ceftidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA
CNPJ: 01.612.325/0001-98
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ê) Ceftidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF), junto à Fazenda Municipal;

f) Cedidão Negativa de InscriSo de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda l"lunicipal;

g) Cedificado de Regularidade do F6rS-CRF;

h) Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

14.2 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada.

14.3Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentaÉo.

14,4 Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o prazo
de pagamento será contado a partir da sua (re) apresentação, devidamente regularizadas.

14.5A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto
não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

14.6 A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.

74.7 caso o pagamento seja efetuado em data a!ém do prazo estabelecido e desde que não tenha
sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e este tenha cumprido integralmente as
obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Raposa fica sujeita ao pagamento do valor
devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do Contrato
Ad m in istrativo.

1s ugÊxcIÂ_DÂtoNIBA4CÃo
15.1O Contrato terá vigência vinculada à vigênciã dos respectivos créditos orçamentários, contado da

data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício flnanceiro vigente, de acordo com as
condições estabelecidas na Lei n'8,666/93 e suas alterações posteriores.

16 SUBCONTRATACÃO. CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIRETTOS E OBRIGACõES
CONTRÂTUAIS

16.14 CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato
Administrativo, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão
e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

17 SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1o descumprimento, total ou percial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a

CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal no 70.52012002, aplicando-se, subsidiariamente, a

Lei Federal no 8.666/ 1993.

17.2 Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal no 8.666/1993, o atraso injustificãdo na

entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora, garantida

a ampla defesa e o contraditório:

a) multa moratória oiária de 0,060lo (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10o/o (dez por cento);

b) multa moratória diária de 01060/o (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou
impropriedades, até o limite de 7oo/o (dez poi cento).

Av. dos Pescadorês s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA
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17.3 Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no
item anterior, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

a) adveftência;

b) multa de l0o/o (dez por cento) scbre o valor total do Contrato Administrativo;

c) suspensão temporária de palticipação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
peTdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.4As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

17.5 Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução da contrata$o, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraÇo falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal de Raposa, prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste
item e das demais cominações legais.

77.6 Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicaÉo das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposiÇo.

!7,7 Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e

publicação no Diário Oficial do Nlunicípio, constando o fundômento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

17.8 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data
da Notiflcação, em conta bancária a ser informada pelo CoNTRATANTE,

17.9 Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou
cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

18 OUALIFICACÃO TÉCNICA E OUTRAS EXIGÊNCIAS

18.1Poderão participar do Pregão pessoa jurídica com ramo de atividade compatível com o objeto
especificado neste Termo de Referância e que atenda a todas as exigências contidas neste
instrumento, no Edital da licitação e seus anexos, além daquelas previstas em legislação pertinente.

18.2 Entre as obrigações técnicas, objetivando garantir que os proponentes interessados em fornecer
seus produtos aos entes públicos, sejam ernpresas idôneas devidamente inspecionadas, bem como
assegurar que a qualldade de seus produtos estejam de acordo com âs normas técnicas necessárias,
deverá ser apresentada a seguinte documentaéo:

18.2.lcomprovação de aptjdão técnica, através de Atestados ou Certidões emitidos por pessoa
jurídica do direito público ou privado, com nome e ass,natura legível do signatário, que

comprove experiência no fornecimento do produto com características semelhantes ou
equivalentes ao objeto licitado, podendo ser apresentado em original ou em cópia autenticada,

Av. dos Pescacjorês s/n, Jardim des Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Râposa-MA.
CiJPJ: 01.612.325/0001-98
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18.2.1.1 Os Atestados del'erão ser impressos em papel timbrado constando o

CNPI e endereço completo, devendo ser assinada por seus sócios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

19 PROPOSTA DE PRECOS

19,1 A Proposta de Preços formulada pelas pessoas jurícjicas em participar do cedame deverão incluir
catálogo, ficha técnica, prospecto ou manual, em português, relativos a todos os ITENS

ofeftados, com descrição detalhada dos Aquisições de materiais e insumos odontológicos,
fabricante e modelo, características, referência, especificações técnicas e outras informações que
possibilitem a avaliação;

19.1.1 O Edital deverá prever as seguintes exigências:

a) Caso constem no catálogo diversos modelos, a licitante deverá identificar e destôcar o modelo
que estará concorrendo n3 licitaçãc;

b) A ausência de catálogo, ficha técnica, prcspecto ou manual, em português, não será causa

de desclassificação da licit3nte, vez que o Pregoeiro pode determinar a realização de diligência
para dirimir eventuais dúvidas quanto à conformidade do produto ofertado com as
especificações estabelecidas neste Termo cie Referência.

Av. cjos Pescedcres s,/n, Jardim das Oiiveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
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ANEXO II
pREcÃo ELETRôNrCO-SRP No OOO/2021

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

Aos )C( dias do mês de )0(X do ano de 202L, autorizado pelo processo de Pregão
Eletrônico no XXV2021, destinado a promoveÍ o Registro de preços para futuras e eventuais
Aquisições de materiais e insumos odontológicos para atender as demandas do Programa
de Saúde Bucal - PSB do Município de Raposa - MA, conforme especificações contidas no
Termo de Referência e às exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, foi expedida a
presente Ata de Registro de Preços, de acordo com disposto no artigo 15 de Lei Federal no
8.666/1993, bem como pela Lei no L0.520/2002, Decretos Federais nos 3.555/2000,
L0.02412O19, 7.89212013, e Lei complementar 123/2006 , a qual conjuntamente com as
condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre Administração
Municipal e as Licitantes Vencedoras, conforme abaixo:

1.0 - DOS PRODUTOS E PREçOS REGISTRADOS

1.1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados:

a) (EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, potadora do CNPJ no X)C(X, com sede
administrativa à r«x, neste ato representado por »«x, poftador da Carteira de Identidade RG

no )oo« - SSPiMA e CPF/MF sob o no x)o«, cujos itens foram registrados com os seguintes
valores:

2. O - DAS CONDrçOES DE FORNECIilENTO:

2.1. Os produtos registrados, quando solÍcitados, serão fomecidos imediatamente após o
recebimento da Ordem de fornecimento e/ou Nota de Empenho, pelos valores acima descritos,
sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferiÍ nos valores
registrados, prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante contratada da
Ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade,

Av. dos Pescado.es s/n, Jardim das Oliveiras, CÉP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612.325/0001-98

TTEM DESCRIçÃO UND MARCA/
FABRTCAITE

QDE VLR.
UNITÁRIO

VLR,.TOTAL



ÍrAPoSA
Ita* rYb*, ,,-õt* @ La.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

Comissão Permanente de Licitaç6es

2.1.2. Entende-se por "imediatamente", até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao
recebimento da Ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor
competente.

2.L.3. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de
Raposa-MA, através de Ordens de fornecimento e/ou Nota de Empenho de onde constarão
além da descrição dos produtos e suas respectivas quantidades.

2.2. Fica assegurado o direito de a licitante contratada ter seus preços reajustados, desde
que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio
econômico-Íinanceiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança
de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

2.2.7. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional
de Preço do Consumidor (INPC).

2,2,2,0 reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração,

2.3. A licitante contratada fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais
necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação
contínua ê futura de acordo com as necessidades do Município de Raposa-MA.

3. O - DO PREçO E CONDrçõES DE PAGAMENTO

3. 1. A Administração pagará as licitantes pelo fomecimento dos produtos os preços
registrados nesta Ata.

3.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos registrados será
realizado em até 30 (kinta) días após a efetiva enkega dos mesmos/ de acordo com o
quantitativo entregue no período, mediante apresentação das respectivas Notas
Fiscais/Faturas, Ordem de fornecimento, recibo e relatório de recebimento dos produtos.

3.2.1. Sendo encontrado algurfl erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente
oficiado a licitante contratada apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento
da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecímento,

3.3. O Órgão negociador se reserva o direíto de exigir da licitante, em qualquer época, a
comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e úabalhistas, enquanto durarem o
fomecimento dos produtos negociados.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
em função dos produtos negociados.

Âv, das PeÊcâdol.es s./n, Jârdjm dâr Oliveiras, êEP: 65.13a-OOO - Râpose-MÂ.
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3.4.L. No cãso de produto defeituoso, vencido ou impropriedade que enseje em sua
rejeição, ficará a Administração autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço,
as expensas da licítante contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota FiscayFatura
apresentada, bem como o valor que porventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores
na aquisi$o dos produtos rejeitados.

4.0 - DA VIGÊNCIA

4.L O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5.O - DA PREVISÃO ORçAMENTÁRIA

5.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento dos objetos ora registrados dar-se-á pelas
Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício.

6. DAS PENALIDADES E MULTAS

6. 1. O fornecedor terá seu registro cancelado, podendo sofrer as penalidades administrativas
previstas nas Leis no 8.666/93 e 10.520/02, quando:

a) descumprir as condições do ContÍato;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.

6.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do
órgão gerenciador.

6.1.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de forç maior devidamente comprovados.

6.2. Nos termos do artigo 87da Lei 8.666/93, pela inexecuÉo totãl ou parcial deste Pregão,
o Município de Raposa-MA, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor da proposta.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEPi 65.138{00 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.61 2.325/000'l-98
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6.3. Caso o vencedor, quando convocado denko do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso )OV do
art. 40 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçôes legais.

6.4. As penalídades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro
do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações
legais.

6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalÍzada, sem que antes, este
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

7.O - DA TEGTSLAçÃO APLTCADA

7.1. A presente ata regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei

no 10.520/02, Decretos Federais nos 3.555/2000, 10.520/2002, L0.02412O19,7.89212OL3 e
Lei complementar 12312006, aplicandolhe, supletivamente, a Lei no 8.666/93 e os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposiçóes de direito privado, no que couber.

8.O DOóneÃOGERENCTADORE PARTTCTPANTE(S).

8.1 O órgão gerencíador da ATA,/RP será a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento de Raposa/MA.

8.2 Órgão participante: Não terá órgão participante.

9.0 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREçOS.

9.1 Permite-se que órgãos ou entidades externas ao Município de Raposa que não tenham
participado dos procedimentos iniciais da licitação contrate por adesão à Ata de Registro de
Preços, atendidos os requisitos prevlstos no Decreto Federal no 7.89212013.

9.0 - DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Raposa-MA., para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas da execução da presente ata.

Àv. d@ paoedo.ee eln, Ja.dim doe Oliwi.oe, CEp: 65.13a-OOO - FIêpo6c-MÁ
CNPJ: 01 .61 2.325/0001-98
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E, por estarem justos e contrâtados, assinam a presente ata em 3 (tr&) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os efeitos legais.

Raposa (MA), XXX de xxxx de 2021.

!oooct(l0(,00crxr(!0(!()()(
CNPI: »o<x»<xx»rno<
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

ffi
CNPI: »OO«X»OOO«X»OOOOC(
CONTRATADO

1)
CPF no

2)
CPF no

Av. dos Pescadorqs s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.'138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.6'12.325/0001-98
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ANEXO III

O MUNICIPIO DE RAPOSA, Pessoa lurírdica de Direito Público Interno, portador do CNPI no
L4.M9.7 07 I OO0L-05, com sede ad ministrativa na representado
neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. xxnorxno«xxxrt, brasileiro, casado,
portador da Cedula de Identidade no )ooooooooo(»oc( e CPF no xxx»ooo«)cooc|(, neste ato
designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa Pessoa Jurídica de
Direito Prívado, potadora do CNPI no ................ com sede na _, representada
por , (Sócio-Gerente ou Proprietário), (qualificação), portador da Cédula de
Identidade no e CPF no neste ato denominada CONTRATADA, nos
termos da Lei no 8.666/93 e Pregão Eletrônico SRP No »«- de acordo com as cláusulas e
condições a seguir fixadas:

cúusulA PRIMEIRA- Do oBIETo:
1. O objeto da presente licitaSo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisições de
materiais e insumos odontológicos para atender as demandas do Programa de Saúde Bucal -
PSB do Município de Raposa - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neíe Edital e seus anexos.

cúUsULA SEGUNDA - Dos DocuMENTos INTEGRANTES:

2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposiçôes do Pregão Eletrônico - SRP No )OC(XX, bem
como faz parte deste a proposta formulada pela CONTRATADA em -_J J2O2l.

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e este contrato prevalecerão os
termos do último.

cúUsULA TERCEIRA - oAs coNDIçõEs DE FoRNECIMENTo:

3.1. Os produtos regÍstrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente após o
recebimento da Ordem de fornecimento e/ou Nota de Empenho, pelos valores acima
descritos, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir nos
valores registrados, prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.'138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 0'1.612.325/0001-98
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contratada da Ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta
Municipalidade.

3.1.1. Entende-se por "imediatamente", até 05 (cinco) dias útels subsequentes ao
recebimento da Ordem de fornecimento e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor
competente.

3.1.2. fu solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Raposa-
MA.,, através de Ordens de fornecimentos de onde cons[arão a descrição dos produtos e suas
respectivas quanUdades.

3.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada a expensas da empresa, de conformidade
com as Ordens de Compra respectivas.

3.3. Fica assegurado o direito da CONTRATADA ter seus preços reajustados, desde que, para
tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-
financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos
que venham a incidir sobre os produtos negociados.

3.3.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de
Preço do Consumidor (INPC).

3.3.2. O reajustamento somente se dará após a avaliaçâo favorável pela CONTRATANTE.

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias
por fornecímento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e
futura de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

cúusulA eUARTA - Do pREço E coNDrçõEs DE nAGAMENTo:

4.1. A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo
especificados, resguardando-se o direito de a CONTRATADA ter, conforme a variação do
índice INPC (Índice Nacional de Preço do Consumidor), seu preço acrescido ou reáuzido,
conÍorme o caso:

ITEM DESCRIçÂO UNID
MARCÀ/

FABRICA TE QDE VLR.TOTAL

Av. dos Pescadorqs s/n, JaÍdim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposâ-MA
ONFJr O í .6 í 2. S"g,tOO í -9ô
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4.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos registrados será
realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos mesmos, de acordo com o
quantitativo entregue no período, mediante apresentação das respectivas Notas
Fiscais/Faturas, Ordem de fornecimento, recibo e relatório de recebimento dos produtos.

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida. será imediatamente oficiado a
CONTRATADA apontado as falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com
expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

4.3. O órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época,
a comprovação de quitaÉo das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem
o fornecimento dos produtos negociados.

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
em função dos produtos negociados.

4.4.1. No caso de produto defeituoso, vencido ou impropriedade que enseje em sua rejeição,
ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fomecedor. a qualquer preço, as
expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura
apresentada, bem como o valor que porventura tenha sido pago a maior a outros
fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

cúUsULA QUINTA - DA uGÊNcIA:

5.1. O presente Contrato vigorará até o dia / _, condicionada sua
eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

cúusulA srlfiA - DA pREvrsÃo oRçAMENTÁRrA:

6.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento do objeto ora contratado dar-se-á pelas
Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício, conforme abaixo
discriminado:

Unidade Orçamentária:

Função Programática:

Categoria Econômica:

cúusulA sÉTrMA - Dos DrRErros E oBRTGAçõEs Dos coNTRATANTES:

I - DA CONTRATAÍVIE - ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao
fornecimento do objeto licitado, desde que atendida as condições de fornecimento
estabelecidas na Cláusula Terceira retromencionada.

II - DA CONTRATADA - exigir o pagamento pelo fomecimento do objeto ora contratado,
desde que atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima
dispostas.

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA-
CNPJ: 01 .612.325/000 1-98
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7.2. Reputa-se obrigação:
I - DA CONTRATANTE

a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
b) fiscalizar e acompanhar a execução do fomecimento do objeto pela empresa
fornecedora;
c) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências
correüvas; e
d) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, nos prazos fixados.

II - DA CONTRATADA:

a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância
das condições prwistas neste Contrato, em especlal as relativas a qualidade dos mesmos;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos
objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua
responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento
de execução do referido fornecimento dos respectivos produtos negociados;
c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação,
inclusúe armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da
execução do fomecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA;
d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade
junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os
respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite
fixado no § 10 do artigo 65 da Lei no 8.666/93;

0 comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste
Ajuste, os produtos objeto da presente licitação, quando solicitados mediante Ordem de
fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
g) manter a qualidade físico-químico e sanitiário dos produtos contratados, bem como a
adequação das embalagens, em conformidade com as legislações vigentes sobre controle
de qualidade e vigilância sanitária.
h) Manter-se durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação exigidas por lei.

cúusulA orrAvA - DA rNExEcuçÃo E DA REscrsÃo coNTRATuAL:

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisâo, independente das
demais sanções cabíveis.

Av. dos PBscadorqs s/n, Jardim das Olivêiras, CEP: 65.138-0OO - Raposa-MA.
CNPJ: 01.6í2.325/0001-98
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8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas da Lei no 10.520/02 e
do art. 78 da Lei no 8.666/93 e

8.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

8.3. A rescisão contÍatual do contrato poderá ser:

8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;

8.3.3. judicial, nos termos da legislação.

8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
retromencionada, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.

cLÁusuLA NoNA- DAs sANçõEs:

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora, no percentual de até no máximo 10o/o do valor contratado.

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas a seguir.

9.L.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das
faturas/notas fiscais vincendas da CONTRATADA.

9.1.3. Se a multa alcãnçar valor superíor a fatura/nota fiscal vincenda, responderá a
CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não
havendo, cobrada judicíalmente.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida
a defesa prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa, na forma prevista no item 9.1;

9.2.3. suspensão temporária de pafticipação em licitação e impedimento de contratar com
a CONTRATANTE, por no prazo não superior a 5 (cinco) anos;
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitaÉo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

Av. dos Pescadores s/n, Jârdim das Oliveiras, CEPi 65.138-000 - Raposa-MA.
cNPJ: 01 .612.325/000'l -98
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9.3. As sançõe§ previstas nos subitens 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com
a do subitem 9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

cLÁUsULA-DÉCIMA - DA LEGIstAçÃo APLICADA:

10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em
especial da Lei n0 10.520/02, aplicando-lhe, supletivamehte, a Lei no 8.666/93 e os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.

cLÁUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIçõES GERAIS:

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CoNTRATANTE do dever de
indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que fizerem nas compras, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo

anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FOROI

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Raposa-MA., para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas da execução do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias de
igual teor e forma, na presençâ das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os

efeitos legais.
Raposa-MA.,, de de 202L.

COIVTRATANTE

CONTRATADO
Sócio-Gerente/Proprietá rio

TESTEIYUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA
CNPJr 01.612.325/0001-98
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ANEXO IV
DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGAO ELETRONICO SRP NO /2021

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPI/MF sob o no (...), sediada na (endereço
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, S(a). (...), portador(a) da cédula de
identidade RG no (...) e inscrito(a) no CPF sob o n" (...), DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente. data, inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no
presentê processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Assinatura e cgrimbo
(Representante Legal)

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138400 - Raposa-iilA.
CNPJ: 01.612.325/0001-98
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ANEXO V

DECTARAçÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR IDADE

PREGAO ELETRONICO SRP NO /2021

-, inscrito no CNPI ro----------, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr (a) portador da Carteira de Identidade no-------------- e do CPF 1o---------

---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

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16

(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatoze) anos, na condição de aprendiz 0.

Obs.: data não superior a 30 (trinta) dias da sessão

LOCAL E DATA

ASSINATURA
CPF:

(Representante legal)

(Obseivação: em caso aflrmativo, assinalar a ressalva acima)

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Oliveiras, CEP; 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612.325/0001 -98
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ANEXO VI

DECLARAÇAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO ELETRONICO 5pp 11o__________.7t2021

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatório, que a empresa

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ no. e mtcroem presa ou

empresa de pequenolporte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar no.

123, de !4 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimentô

licitatório do PREGÃo ELETRÔNICo N", 
-J------------, 

realizado pela Prefeitura Municipal de

Raposa-MA.

Local e data

Assinatura do representante

Nome do representante:
RG no.............,.........,,..,

Av. dos Pescadores s/n Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-lMA.
CNPJ: 01.612.325/0001 -98
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ANEXO VII

DECLÂRAçÃO DE CUMPRIMENTO COM OS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

PREGÂO ELETRONICO 5pp 11.o _]/2021

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 40, VII, da Lei n.o I0.52O I 2002, a
empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o PREGÂO ELETRONICO N.o -J- , cujo objeto é:
pelo período de _ meses, conforme descrito e quantidades especificadas no termo de
referência - ANEXO L

de de

Assinatura do representante legal

Av. dos Pescadores s/n, Jardim das Olivêiras, CEP: 65.138-000 - Raposa-MA.
CNPJ: 01.612 325/0001-98


