EDITAL DE LICITAÇÕES Nº 015/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
CARLOS GUSTAVO SCHUCH, Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que receberá, no dia 06 DE
JUNHO DE 2018, às 08:30 h, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Vale Verde, situada à Rua Frederico
Trarbach, 655, na cidade de Vale Verde, os dois envelopes, lacrados, ou seja, envelope I, contendo a PROPOSTA da
empresa e o envelope II, contendo a DOCUMENTAÇÃO da empresa, conforme o que é determinado pela Lei 8.666/93
e suas alterações, destinados à Aquisição de Material Ambulatorial e Odontológico, conforme especificações
constantes no edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto o Aquisição de Material Ambulatorial e Odontológico para utilização na
Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.
1.2 As quantidades e especificações completas do(s) produto(s) a serem fornecidas encontram-se no ANEXO I deste
procedimento licitatório.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste
Edital.
2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora dos envelopes de habilitação e
propostas, no momento do credenciamento:
a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006, quando seja o caso; e
b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 3.2, seu Representante poderá fazê-las, de
próprio punho, no momento do credenciamento ou ainda, no sistema informatizado quando este for disponibilizado pelo
município.
2.4. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação.
2.5. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 3.1. a 3.4 e no item 8 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE VALE VERDE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

AO MUNICÍPIO DE VALE VERDE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu
representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado,
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade
civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que
conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes
para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência
dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de
investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatório.
3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, a s q u a i s d e v e r ã o comprovar, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do
certame;
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se
representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas
presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá o CREDENCIAMENTO e os envelopes nº. 01
– PROPOSTA DE PREÇOS e 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrada a conferência do CREDENCIAMENTO, não será aceita a participação de nenhuma licitante
retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, a s q u a i s d e v e r ã o comprovar, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do
certame;

5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1 - É obrigatória a presença do representante legal da licitante na sessão pública para recebimento das propostas de
preços, não sendo aceitas propostas enviadas pelo correio, meio eletrônico, fax ou qualquer outra forma de entrega.
5.2 - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada em papel
timbrado, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante
legal da empresa, e deverá conter:
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa
indicada para contatos;
a.1) o nº do CNPJ deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do documento fiscal (Nota Fiscal ou
Fatura) para efeitos de cobrança;
b) descrição do produto ofertado, contendo o modelo e a marca (fabricante), especificações e características
detalhadas para cada item ofertado, frente às especificações contidas no Objeto deste Edital, de modo que o Pregoeiro
possa facilmente constatar que as especificações deste Edital foram ou não atendidas;
OBS. Deverá constar um único modelo e uma única marca (na descrição) para cada material ofertado.
c) o preço: em moeda nacional, preço unitário e total para cada item licitado. No referido preço deverão estar
incluídas as despesas com fretes, considerando os locais de entrega, recursos materiais e humanos, encargos sociais,
fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital;
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras
das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam
os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a
partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da
ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a
ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um centavo) nos itens com valores até $
10,00 (dez reais) e a R$ 0,50 (cinquenta centavos) nos itens com valores superior a R$ 20,00 (vinte reais).
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da
licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o
último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em
planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora
a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento
convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro
das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 14.1
deste edital.
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os
seguintes documentos:
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.2,
a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital.

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da
licitante;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.
7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento;
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado
de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no
prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao
certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item
7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar,
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do licitante e a
adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste
edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as
ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração
de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir,
proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta
dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá
o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de
03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual
poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:
10.1 O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do empenho por parte da
licitante vencedora.
11. DO RECEBIMENTO:
11.1. Os itens deverão ser entregues junto a Secretaria Municipal da Saúde.
11.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste
edital.
11.3. Os itens deverão ser entregues adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa
preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12. DO PAGAMENTO:12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, conforme disponibilidade financeira,
durante o mês após a entrega dos itens solicitados, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação orçamentária:

07 - SECRETARIA DA SAÚDE
06 - SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS - DA UNIÃO
10.301.0720.2373 MANUTENÇÃO - Do PAB Fixo da União - 4510
10.301.0720.2373.0001 P. M. de Vale Verde
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
(1768)
07 - SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS – ESTADO
10.301.0730.2383 MANUTENÇÃO - Do PAB do Estado - 1.4011
10.301.0730.2383.0001 P. M. de Vale Verde
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13. DAS PENALIDADES:
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será considerado
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3
anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5
anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada
com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 %
sobre o valor atualizado do contrato.
13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.4 As multas que venham a ser aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Administração ou
deverão ser recolhidas aos cofres públicos, pelo fornecedor, ou ainda, serão cobradas judicialmente.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do
edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vale Verde, Departamento de licitações, sito na Rua Frederico
Trarbach, nº 655, ou pelos telefones (51) 3655-9085 ou fax (51) 3655-9083, no horário compreendido entre as 7 h e 50
min às 12 h e das 13 h e 10 min às 17 h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada
para recebimento dos envelopes.
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-seão à disposição de todos os interessados no Município, departamento de licitações.
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de
expediente normal subsequente ao ora fixado.
14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço,
e-mail e os números de fax e telefone.
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da
imprensa oficial.
14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão tidas como
originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.
14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido
pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de General Câmara para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

GABINETE DO PREFEITO DE VALE VERDE,
EM 18 DE MAIO DE 2018.
CARLOS GUSTAVO SCHUCH
Prefeito Municipal

Analisei e Aprovei o aspecto legal e formal do Edital
Dr. Clauber Luiz Fischer
OAB/RS Nº 101.151

PREGÃO Nº 011/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES
A
B
C
D
E
I

K

Objetivo: Aquisição de Material Ambulatorial e Odontológico
Justificativa:
Prazo de entrega: Até 05 (CINCO) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento.
Adjudicação do Objeto: Menor Preço.
Validade da Proposta: de no mínimo 60(sessenta) dias, a contar da data da sessão do
pregão.
Da Entrega:
A licitante vencedora, deverá entregar o material objeto desta licitação junto a Secretaria
Municipal de Vale Verde, localizada na Rua Frederico Trarbach, em até 05 (cinco) dias após o
recebimento da ordem de fornecimento.
Não será aceito na entrega, material com descrição diferente daquela constante do Edital,
da proposta vencedora e do prospecto apresentado.
O material a ser entregue deverá conter, além das especificações contidas no objeto, todas
as especificações constantes por força do disposto no Termo de Referência – ANEXO I.
Unidade Fiscalizadora:
Secretaria Municipal da Saúde

Item

Produto

1

57034 - Álcool. 4 caixas com 10 unidades de 1 litro

2

57035 - Mascara descartável c/ elástico. 8 caixas com 50 unidades

3

57036 - Gorro descartável c/ elástico. 8 pacotes com 100 unidades

4

57037 - Resina Filtek Z350 XT A2E.

5

57038 - Luva p/ procedimento extra pequena. 50 caixas com 100 unidad

6

57039 - Sugador descartável. 15 pacotes com 40 unidades

7

57040 - Borrifador

8

57041 - Microaplicador

9

57042 - Capa p/ seringa tríplice modelo Gnatus. 7 caixas com 100 unidades

10

57043 - Rolo dental de algodão n° 2 isento de amido e cloro. 24 pacotes com 100
unidades

11

57044 - Anestésico Tópico Tuti- Fruti

12

57045 - Lubrificante Unispray.

13

57046 - Babador descartável impermeável 25 pacotes com 100 unidades

Quantidade

4,00
8,00
8,00
2,00
50,00
15,00
1,00
2,00
7,00

Un. Medida

CX
CX
PCT
UN
CX
PCT
UN
UN
CX
PCT

24,00

5,00
1,00
25,00

UN
UN
PCT

14

57047 - Banda matriz 0,7 mm.

15

57048 - Adesivo fotopolimerizável single bond 2.

16

57049 - Anestésico mepivacaína

17

57050 - Cimento de Hidróxido de cálcio radiopaco Hydcal

18

57051 - Copo de cafezinho para bochecho de Flúor

19

57052 - Saco de sacole .

20

57053 - Luva p/ procedimento média. 10 caixas com 100 unidades

21

57054 - Ionômetro de vidro restaurador A3

22

57055 - Resina Filtek Z350 XT A3 5E

23

57056 - Resina Filtek Z 350 A2E

24

57057 - Resina Filtek Z350 XT A3E

25

57058 - Condicionador ácido para esmalte. 6 pacotes com 3 unidades

26

57059 - Pasta profilática .

27

57060 - Restaurador provisório

28

57061 - Tricresol formalina

29

57062 - Cariostático

30

57063 - Curativo alveolar

31

57064 - Banda matriz 0,5mm

32

57065 - Pasta diamantada de polimento universal

33

57066 - Ponta de Ultrassom T4-S Periodontia

34

57067 - Ponta de Ultrassom T1-S Periodontia

35

57068 - Ponta de ultrassom T2-S Periodontia

36

57069 - Ponta de Ultrassom T3-S Periodontia

37

57070 - Ponta Enhance sortido. 2 caixas com 7 unidades

38

57071 - Enxaguante bucal 1 litro

39

57072 - Flúor gel

40

57073 - Pasta de dente de 50 gr

41

57074 - Fio dental 50 metros

42

57075 - Sindesmótomo RETO

2,00
2,00
3,00
1,00
1.000,00
5.000,00
10,00
3,00
2,00
4,00
3,00
6,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
300,00
300,00
2,00

UN
UN
CX
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN

43

57076 - Sindesmótomo curvo

44

57077 - Resina Filtek Z350 XT A2B

45

57078 - Resina Filtek Z350 XT A3B

46

57079 - Resina Filtek Z350 XT A3,5B

47

57080 - Lupa 3,5 X

1,00

UN

48

57081 – Kit Academico 2NS

1,00

KIT

56296 - Água destilada 5ml

400,00

FR

49
56297 - Água destilada 10ml
50
56298 - Abocath Nº 24
51
56299 - Agulha 25/8
52
56300 - Agulha 40/12
53
56301 - Agulha 20/5,5
54
56302 - Álcool 70% 1000ml
55
56303 - Algodão hidrofilo 500gr
56
56304 - Almotolia plástica marrom 250ml
57
56305 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000
58
56306 - Butterfly Nº 21
59
56307 - Butterfly N° 23
60
56308 - Butterfly Nº 25
61
56309 - Clorexidina 2% 1000ml
62
56310 - Clorpromazina 5mg/ml
63
56311 - Colírio anestésico
64
56312 - Cetoprofeno 100 mg/2ml
65
56313 - Caixa perfuro-cortante 13 litros
66
56314 - Cateter uretral N° 14
67
56315 - Cateter uretral N° 8
68
56316 - Danula (torneira 3 vias)
69
56317 - Dramin (Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50 mg) 1ml
70

2,00
2,00
2,00
2,00

200,00
100,00
500,00
1.000,00
300,00
50,00
20,00
10,00
50,00
300,00
400,00
200,00
2,00
30,00
1,00
300,00
60,00
1.500,00
3.000,00
50,00
300,00

UN
UN
UN
UN

FR
UN
UN
UN
UN
FR
UN
UN
FR
UN
UN
UN
FR
AMP
FR
AMP
UN
UN
UN
UN
AMP

56318 - Dramin DL (dimenidrato 30mg+cloridrato de piridoxina 50mg + glicose
1000 mg = FRUTOSE 1000MG)10ML

AMP
200,00

71
56319 - Dexametasona 4 mg/ml
72
56320 - Diazepan 10mg/2ml
73
56321 - Diclofenaco 75mg
74
56322 - Dipirona 500mg/ml
75
56323 - Epinefrina 1mg/ml
76
56324 - Equipo macrogotas
77
56325 - Escova endocervical
78
56326 - Esparadrapo 10cm/4,5m
79
56327 - Espatula (abaixador de língua)
80
56328 - Espatula de Ayre
81
56329 - Fenobarbital 100/mg/ml
82
56330 - Fita teste p/ glicose (on call plus)
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

56331 - Fixador citológico spray 100ml
56332 - Frutose 10ml (polivitamínicos sem sereais)
56333 - Furosemida 40 mg/2ml
56334 - Frasco p/ dieta 300ml
56335 - Fio p/ sutura mononylon c/ agulha N° 2-0 cx 24 unidades
56336 - Fio p/ sutura mononylon c/ agulha N° 3-0 CX c/ 24 unidades
56337 - Fio p/ sutura mononylon c/ agulha N° 4-0 CX 24 unidades
56338 - Fio p/ sutura mononylon c/ agulha N° 5-0 CX c/ 24 unidades
56339 - Gase hidrofila 10/10 cm 13 fios 500 unidades
56340 - Gase rolo (tipo queijo)
56341 - Glicose hipertônica 50% 10ml
56342 - Hidrocortisona 100mg
56343 - Luva estéril N°7
56344 - Luva estéril N°8,5
56345 - Lamina vidro fosca caixa c/ 50 unidades

150,00
50,00
400,00
100,00
10,00
100,00
200,00
20,00
2.000,00
200,00
50,00
5.000,00
3,00
50,00
20,00
150,00
2,00
2,00
1,00
1,00
50,00
2,00
50,00
100,00
50,00
50,00
4,00

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
UN
UN
UN
UN
UN
AMP
UN
FR
AMP
AMP
UN
CX
CX
CX
CX
PCT
UN
AMP
FR
PAR
PAR
CX

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

56346 - Lidocaína geleia
56347 - Lidocaína 2% sem vaso
56348 - Omeprazol 40mg.
56349 - Papel p/ autoclave 100mm x 100m
56350 - Prometazina 25mg/ml
56351 - Micropore 2,5 cm/10m
56352 - Motoclopramida 10mg/2ml
56353 - Midazolan 1mg/ml
56354 - Seringa 1 ml c/ agulha 8/0,3 mm
56355 - Seringa 3ml c/ agulha 25/7
56356 - Seringa 5ml c/ agulha 25/8
56357 - SF 500 ml
56358 - SF 250 ml
56359 - SF 100 ou 125ml Estéril
56360 - Termômetro mercúrio clinico
56361 - Tramadol 100mg/ 2ml
56362 - Tubo endotraqueal Nº 3,5
56363 - Tubo endotraqueal Nº 4
56364 - Tubo endotraqueal N° 5
56365 - Tubo endotraqueal N°6
56366 - Tubo endotraqueal Nº 7
56367 - Tubo endotraqueal Nº 8
56368 - Tubo endotraqueal Nº 9
56369 - Ranitidina 50mg/ 2ml
56370 - Indicador biológico para monitorar ciclos a vapor
56371 - Indicador químico para monitorar ciclos a vapor
56372 - Campo fenestrado de tecido (algodão) 30x30cm
56373 - Termômetro digital interno externo com relógio para geladeira

3,00
20,00
100,00
5,00
50,00
80,00
200,00
10,00
3.000,00
1.000,00
500,00
100,00
200,00
100,00
10,00
200,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
200,00
100,00
250,00
50,00
2,00

UN
FR
FR
RL
AMP
UN
AMP
AMP
UN
UN
UN
FR
FR
FR
UN
AMP
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
AMP
UN
UN
UN
UN

ANEXO II
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO
(Modelo)

Pelo presente a empresa ............................................................., situada na ......................, CNPJ
n.º..........................................................., através de seu ........................................, outorga ao Sr.
................................................, RG n.º .........................................., amplos poderes para representá-la junto ao
Município de Vale Verde/RS, no Pregão n.º ...../....., inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber
citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de
preços e, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.

----------------------------------------------------------------------Local e Data

----------------------------------------------------------------------Assinatura do representante legal da licitante

Firma reconhecida ou 02 (duas) testemunhas qualificadas (Nome, CPF e RG)

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:

DECLARAÇÃO
Ref. Pregão n° ..../2018:

____________________________________________, inscrito no CNPJ nº _________________________, por
intermédio
portador

de
(a)

seu
da

representante
Carteira

de

legal,

o(a) Sr(a). ________________________________________,

Identidade

nº

________________________

e

do

CPF

nº

_________________________, DECLARA QUE:

a) sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao
que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento
licitatório em epígrafe;
b) inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para a presente licitação;
c) cumpre com o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos).
_____________________________________
(data)

________________________________________________
Licitante

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COMO
COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A
empresa
_____________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador) ________________________,
CPF nº ____________________, declara, para fins de participação no Pregão nº..../2018, que:
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06;
( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00.
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar n° 123/06.

Local e data: ___________________________________________

____________________________________________
Nome do profissional contábil:
Nº de seu registro junto ao CRC:
CARIMBO DA EMPRESA

