Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021
O MUNICÍPIO DE IBICUÍ - BA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 13.857.701/000193, com sede à Praça São Pedro, nº100, Centro, Ibicuí-Ba torna público, através de seu pregoeiro,

para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal 10.024/2019, (toda a
legislação com as alterações posteriores) além de outras normas incidentes, e as exigências
estabelecidas neste edital.
Data da Disputa: 17/06/2021 Horário da Disputa: 08:45H
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)
Modo de disputa: Aberto ( )
Aberto e Fechado ( x )
Tipo de Licitação: Por lote ( x ) Por item ( ) Global ( )
Recebimento das propostas: Até as 08:30 do dia 17/06/2021.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br).
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Ibicuí, na Praça São Pedro, 100 – Centro – CEP
45.290-000, Ibicui/BA, das 08h00min às 13h00min horas, pelo Telefone (73) 3272-2294, bem
como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura
(www.ibicui.ba.io.org.br), e mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com
1.

OBJETO

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ODONTOLÓGICO para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do
município, conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.

1.1.1.
A licitação será em lotes, formado vários itens, conforme tabela constante do Termo
de Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
1.3. As dotações orçamentárias para classificação da despesa:
Não exigível, nesta fase do certame, tendo em vista as disposições contidas no Decreto Municipal que
regulamenta o Sistema de Registro de Preço no município de Ibicuí-BA

2.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão:
2.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive
quanto à documentação,
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2.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e
seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA
HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
2.4.2. declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
2.4.3. em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação
judicial ou extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou liquidação;
2.4.4. estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.5. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração
Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública,
nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
2.4.6. mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de
órgão ou entidade contrate ou responsável pela licitação;
2.4.7. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº
8.666/93.
2.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.
2.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no que
couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
2.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da referida Lei Complementar.
2.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
2.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
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ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou
fraude no procedimento.
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao
Banco do Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e
praticar todos os demais atos e operações no Sistema Informatizado de Licitações do
Banco do Brasil;
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o
provedor do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas
em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado;
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso;
3.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
3.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão na forma eletrônica;
3.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos
no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as
expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações
“ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso;
3.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua
firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto
a qualquer agência do Banco do Brasil S/A;
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3.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de
habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses
documentos:
a)
b)

Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;

3.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no
processo de cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do
certame;
3.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone
0800 61 0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
4.

DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

4.2.

O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico
no sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a
identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação.

4.3.

No preenchimento da PROPOSTA ELETRÔNICA NO SISTEMA o licitante deverá,
obrigatoriamente, mencionar, no campo “DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES”, o valor do
objeto ofertado, vedada a identificação da empresa, inclusive do seu representante legal, SOB
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

4.4.

O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da
licitante, face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

4.5.

Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente,
mencionar, a descrição do objeto ofertado preferencialmente em consonância com modelo
constante no Temo de Referência Anexo I, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou
REFERÊNCIA (de todos os itens do lote), quando for o caso, dos produtos ofertados, sendo
permitida a identificação da empresa.

4.6.

Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original ou cópia
autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção “INCLUIR
ANEXO LOTE”.
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4.1 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
e a conformidade de sua proposta com as exigências e demais condições previstas neste
Edital.
4.2 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
4.3 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão
eletrônico, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância
com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a
etapa de lances.
4.4 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto;
contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão;
apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo
de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao
estabelecido.
4.5 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
4.6 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.7 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
4.8 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
4.9 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
4.10 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.11 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser
notificados do dia e hora em que a sessão pública terá continuidade.
4.12 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
4.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
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5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema,
que disponibilizará campo próprio.
5.5. 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.
5.6. 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 R$ 50,00
(CINQUENTA REAIS).
5.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração
de quinze minutos.
§1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de
lances será automaticamente encerrada.
§2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
§3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
§4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
§5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.
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§6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o
reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.
5.8. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro
horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
5.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
5.11. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
5.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.11.2. A 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 controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte 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 classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
5.12. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
5.13. 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.
5.13.1. 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.
5.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
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pelos demais licitantes.
5.14. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço global para o lote.
6.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
6.1.1.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 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.
6.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena
de não aceitação da proposta.
7.3.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, 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 prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
7.3.4 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
6.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
6.6. 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.
6.6.1. 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.
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6.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.7. 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 artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
6.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora.
7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
7.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
7.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de habilitação, nas
condições seguintes:
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7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).
7.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente
consolidado, à luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de
eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à
luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.4 decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de

Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social através
de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da
União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.7. Alvará de funcionamento;
8.4.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
8.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela
entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove o
emitente ser o Distribuidor judicial.
a)
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Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações
de resultado do último exercício social assim apresentados:
b)

- microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por
fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último exercício social
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
b.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte enquadradas no SIMPLES
NACIONAL poderá apresentar em substituição ao balanço o extrato do SIMPLES
NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional.
c)

8.4.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente com o objeto da
licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado em nome da
empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de
nota fiscal e/ou contrato e/ou publicação do extrato do contrato do referido atestado,
Conforme a Lei 8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
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9.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24

(vinte e quatro) horas, a contar da sessão final e deverá:
estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com valor
final de seu lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
a)

ser 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;
c)
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
b)

10.2. 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.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.2.1.

10.1
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados;
10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
11

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1 Dentro do prazo de validade da proposta de preço, o prestador de serviço registrado
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de
fornecimento/prestação
de
serviço),
no
prazo
de
(cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 07 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No caso de contrato de
fornecimento ou prestação de serviço não continuado, o prazo de vigência do contrato é até
__/__/__ e não admite prorrogação (art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93).
11.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
11.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
11.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
12

DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

12.1 As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do
Contrato, anexo III deste Edital.
13

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência/Minuta do Contrato anexos I e III.
13.2 O PRAZO PARA INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS
ÚTEIS, APÓS A SOLICITAÇÃO.
13.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido, será a empresa notificada e
posteriormente aberto processo administrativo por inexecução contratual.
14

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA

14.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e III.
15

DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens
fornecidos/serviços prestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicado pelo Contratado;
15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidões negativas de contribuições previdenciárias
(SRF) e FGTS;
15.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
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competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura
apresentada em relação aos bens efetivamente fornecidos;
15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sendo
que nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante;
15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento;
15.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do Contratante;
15.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
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;
15.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa;
15.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos
órgãos de fiscalização;
15.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do
Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na
Receita Federal e no FGTS;
15.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável:
15.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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.
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16

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado:
16.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva;
16.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal.
17

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou
adjudicatário que:
17.1.1 Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
17.1.2 Apresentar documentação falsa;
17.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5 Não mantiver a proposta;
17.1.6 Cometer fraude fiscal;
17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
17.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
17.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco
anos.
17.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
17.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência (Anexo I).
15
Praça São Pedro nº 100, Centro – CEP 45.290-000 – Ibicuí - Bahia
CNPJ. 13.857. 701.0001/93, TELEFAX (073) 3272-2294

Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

18

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este edital;
18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
pmibicuilciitacoes@hotmail.comm ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações,
cujo endereço se encontra indicado no preambulo deste edital;
18.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
18.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no preâmbulo deste edital;
18.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame;
18.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
19

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame 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;
19.2 No julgamento das propostas e da 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;
19.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
19.5 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;
19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de
16
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expediente na Administração;
19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público;
19.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;
19.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.

TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO
DECLARAÇÃO DO MENOR
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Alfredo Ruy Santos Costa
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
1 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município.

2. BASE LEGAL:
O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da União, estados, Distrito
Federal e Município, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providencias, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000
que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens s serviços comuns, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da administração Publica e dá outras
providencias, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147 de 2014.
3.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. DA CONTRATADA
3.1.1. Entregar o material no prazo, na forma e no local estabelecido neste Termo;
3.1.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3.1.3. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
3.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação;
3.1.5. Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo
Contratante nos parâmetros estabelecidos na Lei 8.666/93.
3.1.6. Substituir ou recuperar o material que, após a entrega e aceite, dentro do prazo
de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de 30 dias após a
sua efetiva comunicação;
3.1.7. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
deste Termo de Referência;
3.1.8. Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas
obrigações;
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3.2. DA CONTRATANTE
3.2.1. Emitir a nota de empenho;
3.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham
a ser solicitados pela Contratada;
3.3.2. Exercer a fiscalização dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n°
8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou
glosas que se fizerem necessárias;
3.3.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
3.3.4. Efetuar o pagamento do material entregue nas condições estabelecidas neste
Termo; 4.3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as respectivas especificações.
4.
PRAZO DE ENTREGA:
Máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.
5.
PRAZO DE RECEBIMENTO:
O(s) material(s) será(ão) recebido(s);

a. Provisoriamente: no ato da entrega;
b. Definitivamente: em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, após
verificação da quantidade e da conformidade do bem entregue com as exigências
estabelecidas neste termo.
6.
FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado, em parcela única, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor requisitante, mediante comprovação
de regularidade com a Fazenda Federal, (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa da União), com a Seguridade Social, (INSS) e com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº123 /2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01 – MATERIAL PENSO
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ABRIDOR DE BOCA ABRITEC ADULTO E INFANTIL
AFASTADOR DE MINISSOTA
ALAVANCA RETA
ALAVANCA TIPO BANDEIRA DIREITA
ALAVANCA TIPO BANDEIRA ESQUERDA
AMALGAMADOR DIGITAL ODONTOLÓGICO SCHUSTER
APLICADORES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
ARMÁRIO VITRINE OU TIPO GAVETEIRO
AUTOCLAVE 20 LITROS
BANDEJA GRANDE HOSPITALAR C/ TAMPA 30X20X4
BANDEJAS RETANGULAR 22X09X1,5cm
BANDEJAS RETANGULAR 22X09X1,5cm
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 1112F / 3195 F/ 3118 F
BROCA DIAMANTADA DE POLIMENTO
BROCA ESFÉRICA DE CORTE 1012/ 1013/ 1014
CABO PARA ESPELHO
CABOS DE BISTURI
CONTRA ÂNGULO
CUBA DE INOX
CURETA ALVEOLAR N.85
CURETA DENTINÁRIA
DESTACA PERIÓSTEO MOLT n.9
ESPÁTULA DE HOLLEMBACK
ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO N.1
ESPÁTULA N,31 OU36
ESPÁTULA PARA RESINA NUMERO 1
ESPELHOS CLÍNICOS
ESTOJO ENDO 8 DIVISÕES LISO INOX
FÓCEPS- 01
FÓCEPS- 150
FÓCEPS- 151
FÓCEPS- 16
FÓCEPS- 17

UNIDADE QUANTIDADE
UNI
05
UNI
04
UNI
14
UNI
10
UNI
10
UNI
01
UNI
15
UNI
05
UNI
02
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
15
UNI
05
UNI
05
UNI
10
UNI
15
UNI
15
UNI
05
UNI
15
UNI
10
UNI
15
UNI
15
UNI
02
UNI
02
UNI
02
UNI
02
UNI
02
UNI
02
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

FÓCEPS- 18 L
FÓCEPS- 18 R
FÓCEPS- 21
FÓCEPS- 27
FÓCEPS- 44
FÓCEPS- 65
FÓCEPS- 69
FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO
KIT INOX=PORTA ALGODÃO, PORTA GASE, PORTA LIXO
LIMAS MILLER PARA OSSO
MICROMOTOR
PINÇA DE ADSON PARA SUTURA
PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA
PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA
PINÇAS CLÍNICAS
PLACAS DE VIDRO
PORTA AGULHA
SELADORA
SERINGA CARPULE
SINDESMÓTOMO
SONDAS EXPLORADORA
SONDAS EXPLORADORA RETA
TESOURA RETA
ULTRASSON
C/JATO
DE
BICARBONATO-JET
KONDENTECH

UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI

02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
15
15
15
15
10
15
02
15
15
02
02
15
01

LOTE 02 – INSUMOS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UNIDADE QUANTIDADE
1.
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% PARA RESTAURAÇÃO COM
UNI
50
RESINA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ADESIVO DENTÁRIO
ÁGUA DESTILADA DE 5 LITR0S ESTERIL
AGULHA GENGIVAL CURTA 100 AGULHAS AÇO INOX
SILICONIZADO
ALCOOL 70%
ALCOOL 90%
ALGODAO BOLA PARA ASSEPSIA
ALGODAO EM ROLO[ROLINHOS] 250 GR
AMALGAMA EM CAPSULAS 45% PRATA 50 CAPSULAS
ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 200MG/G
ANESTESICOS
COM
VASO
CLORIDRATOS
DE
LINDOCAINA E DE FENILEFRINA
APLICADOR MICROBRUSH TAMANHO REGULAR
BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO
CLOREXIDINA ANTISSÉPTICO 0,12%
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS
DISCOS DE LIXAS PARA POLIMENTO
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIA
ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS
ESCOVAS DE ROBINSON PARA PROFILAXIA
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA
FIO DE SUTURA NYLON PRETO NUMERO 04

UNI
GL
CX

40
50
70

LT
LT
PCT
CX
FRASCO
UNI
CX

70
20
30
100
10
12
120

UNI
PCT
FRASCO
PCT
PCT
PCT
PCT
UNI
FRASCO
CX

15
100
10
120
30
30
30
20
12
100
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

FIO DE SUTURA SEDA PRETA NUMERO 04
FIO DENTAL PROFISSIONAL COM 400 METROS
FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER 0,075 MM
FITA BANDA MATRIZ METALICA 5MM
FLÚOR EM GEL : FLUORETO DE SÓDIO 2%
FLÚOR PARA BOCHECHO O,O5% DE 500ML
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO FORRADOR TIPO
HYDRO C
IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO LÍQUIDO
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO PÓ
LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO M
LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO P
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA DE ELASTICO DE 50
UNIDADES
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E
BAIXA ROTAÇÃO
PAPEL CARBONO PARA ARTICULACÃO 40 MICRAS
PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR
PEDRA POMES PARA PROFILAXIA EXTRA FINA
POTE DAPPEN DE VIDRO
RESTAURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL
ROLO DE ESTERELIZAÇÃO DE PAPEL GRAU 15 CMx50 M
ROLO DE ESTERELIZAÇÃO DE PAPEL GRAU 30 CMx50 M
SELANTE PARA FISSURAS
SORO FISIOLOGICO ESTÉRIL 250 ML
SUGADOR
ODONTOLOGICO
DESCARTAVEL
EMBALAGEM 40 UNIDADE
TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO
TIRA DE LIXA AÇO DE 6 MM
TIRA DE LIXA POLIÉSTER DE 6 MM
TOUCA BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA COM
ELASTICA 100 UNI
CAIXA PERFURO CORTANTE 7 LITROS
PAPEL TOALHA COM 100
DETERGENTE ENZIMÁTICO
MASCARA N95

O valor total dos itens é de R$

(

CX
UNI
ROLO
ROLO
UNI
FRASCO
CX

80
12
10
10
30
20
20

UNI
UNI
CX
CX
CX

15
15
150
200
200

FRASCO

12

UNI
CX
FRASCO
UNI
UNI
RL
RL
UNI
UNI
PCT

12
15
10
14
12
50
50
12
50
200

UNI
UNI
UNI
PCT

30
15
15
200

PCT
PCT
FRASCO
PCT

100
60
50
100

)

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com
as características constantes do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço
deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias,
conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo
envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações.
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A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de
Licitações.
,

de

de

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XXX
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO DE IBICUÍ E A EMPRESA
_______
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Praça ______________, nº. ______, Centro,
________________/BA, inscrita no CNPJ sob Nº. ......................................, neste ato representada
pelo Prefeito Municipal Sr. __________________, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a Empresa, .............................................................., inscrita no CNPJ sob
N°...................................., com sede na .........................................................................,
.............................................., representada pelo(s) abaixo assinado(s), a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato o presente contrato, na forma e condições que
se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto contratação de empresa para aquisição de
eletroeletrônicos e mobiliários para manutenção dos serviços da Secretaria de
Desenvolvimento Social, conforme Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº. /2021 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço por lote, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão
ELETRÔNICO N° 009/2021 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de
transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente Contrato tem prazo de vigência de ___ de XXXXXX de 2021 a __ de XXXXXX de
XXXX.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Total para a entrega do produto será de
R$...................................................................resultante das quantidades constantes da Planilha
Orçamentária e da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº. ___/20___
e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro.
4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, após a apresentação da
nota fiscal e do recebimento da mercadoria, de acordo com as especificações;
4.3 - Só Serão admitidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o contratado
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deverá solicitar por escrito, apresentando planilha de cálculo.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão
ELETRÔNICO Nº. 007/2021, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá entregar os materiais de forma parcelada de acordo as
solicitações da CONTRATANTE, devendo ser atendido em no máximo 48(horas) a partir da
solicitação.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela entrega do produto, objeto deste
Contrato.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades
de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
6.1.6 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2 – A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
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6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo
assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por
cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na
qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega, objeto deste contrato;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
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8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Ibicuí, Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e
contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na
presença das testemunhas abaixo.

IBICUI/BA, em ______ de _________ de 2021.
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______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
CONTRATANTE
_____________________________________________
Empresa ...........
CONTRATADO
Testemunhas:
1. ________________________________________

CPF Nº.
2. ________________________________________
CPF Nº.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021

A
empresa
_____________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
nº.
__________________, com sede à _______________________________, representada
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito
no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em
suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores
de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 anos.
Local e data,

de

de
____________________________________
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021

Nome da Empresa ____________________(CNPJ) ,com sito à _________, declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação
com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

