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EXERCÍCIO 2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.302.9003.2.903.3.3.90.30– Material de Consumo e 

10.302.9004.2.910.3.3.90.30 - Ficha 52. 

 

SÍNTESE DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS 

ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES 

MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP. 

 

AUTUAÇÃO 

 

Aos 13 dias do mês de agosto de 2021, neste Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP autuei a autorização e demais documentos que 

seguem. 

______________________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 

Tatiana Luísa de Melo 
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PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da(s) dotação(ões): 

10.302.9003.2.903.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e 10.302.9004.2.910.3.3.90.30 - Ficha 

52. 

 

 

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 
Isabela Mundim Lima de Matos 

Contadora – CRC 107703/O 
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Estando cumpridas as formalidades prevista na Lei número 8.666/93, AUTORIZO a abertura do 

procedimento licitatório, modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A 

DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP. Conforme solicitação em anexo e em atendimento 

ao disposto no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000. 

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

 

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

________________________________ 
Edson Machado de Andrade 

PRESIDENTE DO CISALP 
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NOTA TÉCNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2021 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO 

CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP, encontra respaldo legal no 

artigo 1°, da lei 10.520/02 c/c Decreto 10.024/19, posto que para aquisição de bens e serviços comuns 

poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, sistema de registro de preços, 

do tipo menor preço. 

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos da Lei 10.520/02, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado. 

No que toca à possibilidade de Consórcio Público de Saúde, no caso o CISALP, contratar mediante Pregão 

não há óbice legal para tanto, desde que obedeça aos ditames preconizados pela legislação que rege a 

matéria. 

Quanto ao edital, sob o ângulo jurídico-formal, guarda conformidade com as exigências preconizadas para 

os instrumentos em espécie, em especial pelo artigo 3° da lei 10.520/02, notadamente quanto da fase 

preparatória do pregão. 

Isso posto, manifesto no sentido de que sob o ponto de vista jurídico-formal, a decisão poderá merecer a 

necessária homologação pela autoridade competente, haja vista a exigência do correspondente recurso 

orçamentário, observadas subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93. 

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021. 

_________________________ 

Marcela Morais Gomes 
Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CISALP, com endereço à Rua Juquinha 

Souto, 100 – Novo Horizonte – Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.319.394/0001-70, isento de inscrição estadual, realizará a licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 

DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP, na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  

Sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento menor preço por item regido pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21- 06-93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17-07-02, Decreto Federal n° 

10.024/19, Lei Estadual nº 14.167 de 10- 01-02, Lei Complementar nº 123 de 14-12-06 e suas alterações 

e Portaria n.º 4.443 de 09/10/2020 e demais condições fixadas neste edital.  

 LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 24/01/2022 às 08:59 (oito horas e cinquenta e nove minutos). 

 ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 24/01/2022 às 09:00 (nove horas). 

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para, REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A 

DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP, conforme descrição(ões) detalhada(s) constante no 

Anexo I deste edital. Todos os itens deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, conforme 

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

1.2. Os itens deverão ser entregues nos locais estabelecidos pelo CONTRATANTE de cada município 

consorciado que aderir a Ata de Registro de Preços, em horário compreendido entre as 08h00min e 

http://www.licitanet.com.br/
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às 16h00min, de segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do funcionário nomeado para este fim, 

sendo: 

1.2.1. Entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Guarda Mor, 

Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio 

Paranaíba, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão de 

Minas; 

1.2.2. Municípios que consorciarem ao CISALP durante o período de vigência da ata; 

1.2.3. Clínicas médicas especializadas geridas pelo CISALP; 

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse; 

1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto; 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo e 

deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade da CONTRATANTE; 

1.6. O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega dos materiais, a cópia do Registro do Produto na 

ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto e o Certificado de Boas Práticas 

de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela ANVISA;  

1.7. Para os itens supracitados que possivelmente sejam isentos de registro do produto e certificado de 

boas práticas de fabricação perante a ANVISA, a empresa fornecedora de preços deverá apresentar 

documentação com validade na agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA que comprove a isenção. 

Essa documentação poderá ser: legislação, informação disponível no site da ANVISA, protocolo e afins; 

1.8.  Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados para 

substituição, no caso de ser constatado algum material com defeito ou danificado, não ocasionado pelo 

armazenamento ou uso indevido pela CONTRATANTE; 

1.9.  Os produtos devem seguir normas e legislação vigente da ANVISA; 
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1.10. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos 

materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.11. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de registro de preços, 

sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e/ou no Projeto Básico/Termo de Referência; 

2.2. As despesas decorrentes com o objeto desta licitação constam no Projeto Básico/Termo de 

Referência. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1.Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

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

ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

https://licitanet.com.br/
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4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação; 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006; 

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 

4.4. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação 

quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital 

e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA); 

4.5. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva 

técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

4.7. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: 

4.7.1. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo 

social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação 

a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do 

site https://licitanet.com.br/; 

4.7.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão 

a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.7.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não sendo o CISALP, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante 

também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 

ou pela sua eventual desconexão; 

https://licitanet.com.br/
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4.7.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início 

da sessão pública via internet; 

4.7.5.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 

4.7.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva 

do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.7.7. 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 do 

CISALP, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que, por terceiros; 

4.7.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

4.7.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

4.8. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos 

seguintes casos: 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; 

b) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 

8.271/2011-2ª CAM., DOU de 04/10/2011); 

c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com o CISALP; 

e) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou 

impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou 

                                                           
1JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

https://licitanet.com.br/
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Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, 

a Comissão Permanente de Licitação, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;  

f) Pessoa física, pessoa jurídica cujos sócios ou empregados sejam conjugues, companheiros, ou que 

tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, 

com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os presidentes ou dirigentes de 

autarquias, institutos, agências, empresa públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, bem 

como com todos os demais ocupantes do cargo de direção, chefia ou assessoramento, do CISALP; 

4.9. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante; 

4.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial 

do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

4.11. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 

4.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. Admitem-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços; 

4.13. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

4.14. O contratado deverá manter, durante toda a vigência da ata de registro de preços, as mesmas 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.15. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pela Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO 

DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 

https://licitanet.com.br/
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O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio 

do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa 

documentação; 

5.1.1. As propostas registradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso 

de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela pregoeira; 

5.1.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública; 

5.1.3. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

5.1.4. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os aparelhos 

que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, aparelhos, impostos, taxas, fretes, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

5.2.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.2.2. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

da proposta; 

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

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances; 

5.2.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

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

desconexão. 
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do(s) item(s), contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens; 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

6.6. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

6.7. Serão desclassificadas às propostas de preços que não atenderem às exigências do presente edital e 

seus anexos, sejam por omissão ou por apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. No horário estabelecido neste Edital, a pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as propostas de 

preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL; 

7.1.1. A pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 
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confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

7.2.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 

o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

7.3. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pela pregoeira; 

7.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.4.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.4.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.4.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 0,01 (um centavo) para o item;  

7.4.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances; 

7.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

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

duração da sessão pública; 

7.5.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários; 

7.5.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente; 

https://licitanet.com.br/
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7.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.5.5. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS 

com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, a pregoeira, 

poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos 

valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

7.6.1. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance; 

7.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a pregoeira poderá alertar o proponente sobre o 

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou 

reformulado pelo proponente; 

7.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

7.9. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

7.10. A pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados; 

7.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://licitanet.com.br/; 

7.12. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

7.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

https://licitanet.com.br/
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7.14. Em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e 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; 

7.15. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor 

classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.16. 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 de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.17. 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; 

7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.19. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame; 

7.20. O disposto no item 7.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.21. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação; 
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7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas; 

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital; 

7.24. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 18º e no § 8º 

do art. 35 do Decreto nº 4.764/2019; 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos aparelhos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata; 

8.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira; 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, 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 pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

8.6.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.6.4. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade; 

8.6.5.A Pregoeira 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; 

8.6.6. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

8.6.6.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

8.6.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira 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; 

8.6.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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 ao seguinte cadastro: 

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 
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9.1.2. 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; 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros; 

9.1.2.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

9.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

9.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital; 

9.1.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos; 

9.1.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

9.1.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar 

no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade 

do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização; 
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9.1.9. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 

a seguir, para fins de habilitação: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede ou; 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Ata de registro de preços Social - e alterações em vigor2, 

devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades comerciais, e, em se 

tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 

e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou ata de registro de preços social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

g) Documentos dos sócios administradores, ou cargo equivalente; 

h) Procuração com poderes específicos para representação perante a Comissão de Licitação, 

conforme o caso, acompanhada de documento do procurador; 

i) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da 

data do recebimento dos envelopes; 

j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal em vigor; 

k) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos 

efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

                                                           
2NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, 

devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
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l) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

m) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

n) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

o) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o 

documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) 

dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

p) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para 

tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 

q) Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da presente licitação, observando-se que tal (is) 

atestado(s) não seja(m) emitido(s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O 

atestado deverá conter as seguintes informações: 

i.Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 

ii.Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; 

iii.Nome da empresa que prestou (s) o(s) serviço(s); 

iv.Data de emissão; 

v.Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente). 

r) Alvará de Localização e Funcionamento expedido por órgão de competente estadual ou municipal da 

sede do domicílio do licitante, em vigor; 

Deverá apresentar ainda: 

s) Declaração do Anexo IV; - Condição de ME/EPP; (se for o caso) 

t) Declaração do Anexo V – Referente a Habilitação. 

9.1.9.1 . As declarações devem ser assinadas com assinatura idêntica ou documento apresentado do sócio 

ou procurador designado. Caso a assinatura esteja divergente a empresa será automaticamente 

inabilitada; 

9.1.10. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) deste item (9) 

deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital; 
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9.1.11. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 

pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se 

possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 

9.1.12. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

9.1.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.1.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação; 

9.1.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

9.1.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

9.1.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

9.1.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 

9.1.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

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 para aceitação da proposta 

subsequente; 

9.1.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 
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9.1.21. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes; 

9.1.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

9.1.23. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste 

Pregão; 

9.1.24.  Apresentar Atestado de capacidade técnica para fornecimento dos itens; 

9.1.25. Apresentar Alvara de Funcionamento e localização; 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. 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; 

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

pagamento; 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução da ata de registro de preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, vinculam a Contratada; 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos; 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação; 
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10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema; 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito; 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses; 

11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento; 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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; 
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar a ata de registro de preços, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, 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; 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”); 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados; 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Conforme regras constantes do Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital; 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 

seu transcurso, e desde que devidamente aceito; 
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15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(s), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições; 

15.5. O CISALP realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da vantagem dos 

preços registrados na Ata de Registro de Preços –ARP; 

15.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no 

setor de licitações do CISALP (licitacao@cisalp.mg.gov.br) e site próprio (www.cisalp.mg.gov.br). 

 

16. DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Ata de 

registro de preços ou emitido instrumento equivalente; 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Ata de registro de preços ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital; 

16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Ata de registro de preços ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data de seu recebimento; 

16.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 

16.3.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente (quando for o caso), emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) referida Nota está substituindo a ata de registro de preços, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei; 

16.3.3. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência; 

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
http://www.cisalp.mg.gov.br/
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16.3.4. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da ata de 

registro de preços; 

16.3.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o ata de registro de preços ou a ata de registro de preços, a Administração, 

sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATANTE 

Conforme Anexo I do Termo de Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

Conforme Anexo I do Termo de Referência. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução da ata de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 

ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas na ata de registro de preços e das demais cominações legais; 
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21.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

21.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados     sobre o valor do 

Ata de registro de preços, por ocorrência; 

21.2.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Ata de registro de preços, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 

rescisão contratual; 

21.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do Ata de registro de preços, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Ata de registro de preços ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o CISALP - CONTRATANTE, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a será aplicada; 

21.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP - CONTRATANTE. Se os valores dos pagamentos devidos não forem 

suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar 

da aplicação da sanção; 

21.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital; 

22.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br; 

22.3. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação; 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão 

ser realizados por forma eletrônica através do sistema; 
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22.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos; 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 

pregoeira, nos autos do processo de licitação; 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

23.2. 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, pela Pregoeira; 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF; 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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; 

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

23.6. 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; 

23.7. 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; 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na 

Administração; 
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23.9. 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; 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital; 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes, www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, CEP: 

38.720-000, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 16 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 

23.12. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis; 

23.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

23.14. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

23.15. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido; 

23.16. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas 

a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

23.17. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante; 

23.18. As decisões da Pregoeira serão publicadas no portal da Associação Mineira dos Municípios – AMM 

e divulgadas no portal de transparência: https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes; 

23.19. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
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23.20. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CISALP revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes; 

23.21. Para atender a seus interesses, o CISALP poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 

alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 

Federal n 8.666/93; 

23.22. O CISALP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura; 

23.23. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Patos de Minas/MG; 

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

23.24.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

23.24.2. ANEXO II – Proposta de Preços 

23.24.3. ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal) 

23.24.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 

23.24.5.  Anexo V – Declaração Referente à Habilitação 

23.24.6. Anexo VI – Minuta de Contrato 

23.24.7. Anexo VII– Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

 

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021. 

 

Edson Machado de Andrade 
Presidente do CISALP 

 

Tatiana Luísa de Melo 
Pregoeira 
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PREGÃO ELETRÔNICO N°026/2021 

PROCESSO Nº 060/2021 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A 

DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO CISALP, conforme descrição(ões) detalhada(s) constante no 

Anexo I deste edital. Todos os itens deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, conforme 

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

1.2. Os itens deverão ser entregues nos locais estabelecidos pelo CONTRATANTE de cada município 

consorciado que aderir a Ata de Registro de Preços, em horário compreendido entre as 08h00min e 

às 16h00min, de segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do funcionário nomeado para este fim, 

sendo: 

1.2.1. Entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Guarda Mor, 

Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio 

Paranaíba, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão de 

Minas; 

1.2.2. Municípios que consorciarem ao CISALP durante o período de vigência da ata; 

1.2.3. Clínicas médicas especializadas geridas pelo CISALP; 

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse; 

1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto; 

ANEXO I PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo e 

deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade da CONTRATANTE; 

1.6. O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega dos materiais hospitalares e bens duráveis a cópia 

do Registro do Produto na ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto e o 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela 

ANVISA;  

1.7. Para os itens supracitados que possivelmente sejam isentos de registro do produto e certificado de 

boas práticas de fabricação perante a ANVISA, a empresa fornecedora de preços deverá apresentar 

documentação com validade na agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA que comprove a isenção. 

Essa documentação poderá ser: legislação, informação disponível no site da ANVISA, protocolo e afins; 

1.8.  Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados para 

substituição, no caso de ser constatado algum material com defeito ou danificado, não ocasionado pelo 

armazenamento ou uso indevido pela CONTRATANTE; 

1.9.  Os produtos devem seguir normas e legislação vigente da ANVISA; 

1.10. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos 

materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.11. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de registro de preços, 

sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

2. FINALIDADE 

2.1. A finalidade deste termo é a aquisição de materiais e insumos odontológicos em geral, em 

atendimento a demanda dos estabelecimentos de saúde, ambulatoriais ou hospitalares, atenção básica 

ou especializada, etc, dos entes consorciados ao CISALP e das clínicas de especialidades geridas pelo 

CISALP. Conforme exigência legal, o CISALP realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de 

custos junto às empresas do ramo do objeto.  

A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros 
documentos com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do(s) 

objeto(s). Caso o prospecto não atenda as especificações exigidas passará para o próximo 
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colocado subsequente. O prospecto será analisado pela Presidente da Comissão de Licitação 
Tatiana Luísa de Melo e pela Contadora Isabela Mundim Lima de Matos. 

 

3. PRAZO/condições de entrega: 

3.1. Os itens deverão ser entregues, nos locais estabelecidos pelo CONTRATANTE que aderir a Ata de 

Registro de Preços ou pelo CISALP, no horário compreendido entre as 08h00min e às 16h00min de 

segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do funcionário nomeado para este fim; 

3.2. A entrega do(s) item(s) deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após assinatura da ata de 

registro de preços e emissão da nota de empenho e deverá atender todos os requisitos estabelecidos neste 

Edital; 

3.3. No ato da entrega, caso seja detectado qualquer (is) item(s) que esteja(m) em desacordo com as 

especificações contidas no edital, substituí-lo (s) no prazo máximo de 15 (vinte) dias corridos, sem 

acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com 

disposto na Lei nº 8666/93; 

3.4. Entrega dos itens conforme pedido emitido pelo setor responsável de cada CONTRATANTE, através da 

nota de empenho e enviado para e-mail informado pela empresa para este fim. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

4.1. Os produtos serão solicitados de forma parcelada, em que o CONTRATANTE solicitará a quantidade 

necessitada, respeitando todas as exigências estabelecidas neste edital; 

4.2. Todos os materiais deverão possuir registro na ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União do 

Registro do Produto e o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de 

produção/produtos, emitido pela ANVISA; 

4.3. Todos os materiais deverão vir em suas embalagens originais, lacradas e em perfeitas condições; 

4.4. Todos os materiais deverão possuir validade não inferior a 01 (um) ano; 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS: 

5.1. Descrição e quantitativo dos itens: ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

VALOR DE REFERÊNCIA CARÁTER SIGILOSO, CONFORME § 3º DO ART. 7º DA LEI Nº 12.527/11 DECRETO 

FEDERAL 10.024/2019 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

 

VALOR 

VALOR 

TOTAL 

1.  Abridor de boca infantil Molt, 11 cm, em aço 

inoxidável, autoclavável. UNID. 300 

  

2.  Abridor de boca de silicone tamanho Infantil. UNID. 300   

3.  Abridor de boca de silicone tamanho adulto. UNID. 500   

4.  Afastador de minessota em aço inoxidável. UNID 300   

5.  Agulha gengival curta, tipo 30g, confeccionada em aço 

inoxidável, cânula fina lubrificada com silicone, ponta 

de perfil tribiselada, estéril, embalada individualmente 

em estojo plástico. Caixa com 100 unidades. CX 5.000 

  

6.  Agulha gengival longa, tipo 27g, confeccionada em aço 

inoxidável, cânula fina lubrificada com silicone, ponta 

de perfil tribiselada, estéril, embalada 

individualmente em estojo plástico. Caixa com 100 

unidades. CX 5.000 

  

7.  Agulha hipodérmica 0,45 x 13 mm, 26G x 1/2" para 

irrigação em cirurgia, caixa com 100 unidades CX 5.000 

  

8.  Agulha hipodérmica 0,55 x 20mm, 24G x 3/4" para 

irrigação em Endodontia, caixa com 100 unidades CX 5.000 

  

9.  Alavanca apical, kit com três alavancas apical, 

confeccionada em aço inox, autolavável, lâminas 

longas, afiadas, finas e côncavas. Embalagem com três 

unidades. KIT. 300 

  

10.  Alavanca em aço inox seldin adulto, kit com 3 

alavancas (bandeirinhas). KIT. 300 

  

11.  Álcool 70% de uso hospitalar. Frasco de 1000 ml.  FR 20.000   

12.  Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico 

correspondente a 92,55 % INPM. Frasco de 1000 ml.  FR. 5.000 
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13.  Álcool em gel antisséptico hidratado 70%, que elimina 

em até 99,9% de bactérias. Frasco com 500 ml. FR. 10.000 

  

14.  Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação em rolete, 

material: alvejado, purificado, isento de impurezas, 

não estéril. Pacote com 100 unidades. PCT. 10.000 

  

15.  Amálgama 1 porção, 40 – 45 % de Prata, 31 - 31,3% de 

Estanho, 24-28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. 

Embalagem com 50 cápsulas. PCT 500 

  

16.  Anestésico local injetável, solução de cloridrato de 

lidocaína 2%, vasoconstritor norepinefrina 1:100.000. 

Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. CX 3.000 

  

17.  Anestésico local injetável, prilocaína 3%, 

vasoconstritor felipressina 0,03 UI/ML. Caixa com 50 

tubete 1,8 ml cada. CX 3.000 

  

18.  Anestésico local injetável, mepivacaína 3%, sem 

vasoconstrictor. Caixa com 50 tubete de 1,8ml cada.  CX 3.000 

  

19.  Anestésico tópico com 20% de benzocaína. Frasco 

com 12 gramas. FR. 3.000 

  

20.  Aplicador odontológico, aplicação para cimento de 

hidróxido de cálcio, cabo longo, duplo, tipo ponta 

angulada, autoclavável, material: aço inoxidável. UNID. 2.000 

  

21.  Antisséptico bucal – Gluconato de clorhexidina 0,12%, 

sem álcool. Frasco de 1000 ml.  FR. 3.000 

  

22.  Aplicador descartável (tipo brush), para aplicação de 

resina líquida, tipo fine 1/5 mm com minúsculas fibras 

isentaas de fiapos e não absorventes com hastes 

dobráveis. Acondicionado em frascos com 100 

unidades. FR. 3.000 

  

23.  Avental de chumbo adulto com protetor de tireoide, 

confeccionado em borracha plumbífera, acabamento 

em corino especial, fitas em nylon e velcro, lavável. UNID. 50 
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Tamanho: 76 x 60 cm e equivalência de 0,50 mm de 

chumbo. 

24.  Avental Cirúrgico em tecido TNT descartável, 

gramatura 40 GR/M2, na cor branca, manga longa, 

punhos com elástico, de uso hospitalar. Pacote com 

10 unidades. PCT. 3.000 

  

25.  Babador odontológico impermeável, descartável, com 

duas camadas: uma em papel 100% celulose isenta de 

contaminantes e outra camada em filme de 

polietileno atóxico, medindo: 33 x 47 cm 

aproximadamente, cor: branco. Pacote com 100 

unidades. PCT. 2.000 

  

26.  Barreira gengival resinosa fotopolimerizável para 

proteção e isolamento. Apresentação: seringa com 2 

g com ponteira para aplicação. UNID. 1.000 

  

27.  Bicarbonato de sódio, granulação extrafina para 

aparelho de ultrasson (profilaxia) 200g. UNID. 2.000 

  

28.  Broca cirúrgica carbide para alta rotação, nº 702, em 

aço carbide com lâminas de tungstênio, cônica 

denteada – pescoço longo. UNID. 

1.000   

29.  Broca cirúrgica carbide para alta rotação, nº 702 HL 

com haste longa, em aço inoxidável, austenitico, 

esterilizada com raios gama.  UNID. 

1.000   

30.  Broca de polimento alta rotação, tipo: shofu, branca, 

em forma de chama ou vela, livre de rebarbas ou sinais 

de oxidação. Resistente ao processo de desinfeção e 

esterilização. UNID. 2.000 

  

31.  Broca cirúrgica de uso odontológico, alta rotação, 

material: carbide, formato: tronco cônica, picotada, 

haste longa, nº 701. UNID 1.000 

  

32.  Broca Endo Z, de alta rotação, 23 mm, material: 

carbide, cônica de ponta se-gura. UNID. 2.000 
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33.  Broca carbide, de baixa rotação, material: aço 

inoxidável, esférica N° 4, para contra ângulo, 

autoclavável.  UNID. 2.000 

  

34.  Broca carbide esférica N° 6, para contra ângulo, 

autoclavável. UNID. 1.000 

  

35.  Broca Gates-glidden N° 1, 28 mm, baixa rotação, 

material: aço inoxidável, autoclavável. Caixa com 6 

unidades. CX 1.000 

  

36.  Broca Gates-glidden N° 2, 28 mm, baixa rotação, 

material: aço inoxidável, autoclavável. Caixa com 6 

unidades. CX 1.000 

  

37.  Broca Gates-glidden N° 3, 28 mm, baixa rotação, 

material: aço inoxidável, autoclavável. Caixa com 6 

unidades. CX 1.000 

  

38.  Broca Gates-glidden N° 4, 28 mm, baixa rotação, aço 

inox, autoclavável. Caixa com 6 unidades. CX 1.000 

  

39.  Broca Lentulo n° 25 (vermelha), 25mm, baixa rotação, 

material: aço inoxidável, autoclavável.  Formato: 

espiral. Caixa com 4 unidades. CX 

1.000   

40.  Broca carbide, de alta rotação, n° 245. UNID. 2.000   

41.  Broca de alta rotação, n° 10. UNID 2.000   

42.  Broca de alta rotação, material: carbide, formato: 

cilíndrica, topo arredondado, haste regular, picotada, 

n° 1557. 

UNID 2.000   

43.  Broca de alta rotação, material: carbide, formato: 

cilíndrica, haste regular, n° 1158. 

UNID 2.000   

44.  Broca de alta rotação, diamantada, esférica, n° 1016 

HL 

UNID 2.000   

45.  Broca / ponta odontológica de alta rotação, n° 1014 

HL, modelo de ponta: esférica, material: aço 

inoxidável.  

UNID 2.000   
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46.  Broca de alta rotação, n° 1190 FF, material: aço 

inoxidável, diamantada, formato: cônica. 

UNID 2.000   

47.  Broca de alta rotação, n° 2135 FF, material: aço 

inoxidável, diamantada, formato: cônica, 

arredondada. Granulação: ultra-fina.  

UNID 2.000   

48.  Broca de alta rotação, n° 3168 FF, material: aço 

inoxidável. 

UNID 2.000   

49.  Broca de alta rotação, n° 3195 FF, diamantada, aço 

inoxidável, formato: tronco cônica. 

UNID 2.000   

50.  Broca de alta rotação, n° 3118 FF, diamantada, forma 

de chama, granulação ultra-fina.  

UNID 2.000   

51.  Broca de alta rotação, n° 3018 FF, diamantada, 

autoclavável, forma de chama, granulação ultrafina. 

UNID 2.000   

52.  Broca de alta rotação, n° 1093 FF, diamantada, 

formato: cilíndrica, haste em aço inoxidável. 

UNID 2.000   

53.  Broca de alta rotação, n° 3113 FF, diamantada, 

formato: tronco cônica, haste regular, material: aço 

inoxidável. 

UNID 2.000   

54.  Broca de alta rotação, n° 3168 FF, diamantada, forma 

de chama, granulação ultra-fina. 

UNID 2.000   

55.  Broca de alta rotação, n° 3113 F, diamantada, 

formato: tronco cônica, material: aço inoxidável, 

haste curta. 

UNID 2.000   

56.  Broca de alta rotação, n° 3195 F, diamantada, alta 

rotação, material: aço inoxidável. 

UNID 2.000   

57.  Broca de alta rotação, n° 3122, diamantada, formato: 

cilíndrica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   

58.  Broca de alta rotação, n° 1018, diamantada, formato 

esférica, material: aço inoxidável.  

UNID 2.000   

59.  Broca de alta rotação, n° 3215, diamantada, formato: 

cilíndrica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   
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60.  Broca de alta rotação, n° 4138, ponta diamantada, 

formato: esférica. 

UNID 2.000   

61.  Broca de alta rotação, n° 1011, diamantada, formato: 

esférica, material: aço inoxidável. 

UNID 2.000   

62.  Broca de alta rotação, n° 1012, diamantada, formato: 

esférica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   

63.  Broca de alta rotação, n° 1016, diamantada, formato: 

esférica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   

64.  Broca de alta rotação, n° 3070, diamantada, formato: 

tronco cônica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   

65.  Broca de alta rotação, n° 3146, diamantada, formato: 

cilíndrica, material: aço inoxidável, haste regular. 

UNID 2.000   

66.  Cabo para bisturi, material: aço inoxidável, 

autoclavável, tamanho: nº 3. UNID. 500 

  

67.  Cabo para espelho clínico, material: aço inoxidável, 

autoclavável. UNID. 500 

  

68.  Caneta de alta rotação, controle de rotação através do 

pedal de comando, conexão tipo Borden, dois furos de 

acordo com a Norma ISSO 9168, potência: 13 W, 

ruído: 66 db, rotação máxima 350.000 rpm, tipo de 

spray: triplo, garantia de 12 meses. UNID. 100 

  

69.  Câmara Escura para revelação de raio x, sem 

iluminação, utilizado para revelações de radiografias 

periapicais, interproximais e oclusais (22x35 mm ou 

31 x 41 mm). Design moderno com caixa moldada em 

polipropileno de cor branca por dentro e fora, 

angulagem para entrada das mãos, fácil remoção das 

luvas para assepsia, visor acrílico destacável, 4 

reservatórios para liquido (água, removedor, fixador, 

água), não existem bordas retentivas, facilitando a 

assepsia. Peso Líquido: 0,730 kg; Peso bruto: 1.130 kg. 

Dimensões: 340 mm (comprimento) x 230 mm 

(largura) x 230 mm (altura). UNID 100 
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70.  Cimento fosfato de zinco em pó, embalagem com 28 

gramas. UNID. 500 

 Falta 2 

71.  Cimento fosfato de zinco, aspecto físico: líquido 10ml. FR. 500   

72.  Cimento forrador a base de hidróxico de cálcio, 

radiopaco e sem eugenol. Apresentação: KIT 

contendo, 01 (um) tubo de pasta base 13g + 01 (um) 

tubo de pasta catalisadora 11g + 01 (um) bloco de 

mistura.  KIT 500 

  

73.  Cimento obturador endodôntico à base de óxido de 

zinco e eugenol, granulação fina, boa radiopacidade, 

impermeável - kit (pó 12g + líquido 10ml). KIT 500 

  

74.  Cimento periodontal cirúrgico sem eugenol. Caixa 

com uma bisnaga base 90 gr e uma bisnaga 

catalizadora 90 gr.  UNID. 400 

  

75.  Cimento obturador Endodôntico a base de hidróxido 

de cálcio. Embalagem contendo 1 frasco do pó de 8g 

+ 1 tubo de Resina com 9g. UND 400 

  

76.  Clorexidina em gel - digluconato de clorexidina em gel 

a 2%, seringa com 3g. UNID. 500 

  

77.  Compressa de gaze 11 fios não estéril 7,5 x 7,5 cm, 

pacote com 500 gazes. PCT 5.000 

  

78.  Colgadura odontológica simples em aço inoxidável. UNID. 200   

79.  Condensador endodôntico para canal, tipo: paiva nº 1 

em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio 

digital. UNID. 200 

  

80.  Condensador endodôntico para canal, tipo: paiva nº 2 

em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio 

digital. UNID 200 

  

81.  Condensador endodôntico para canal, tipo: paiva nº 4 

em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio 

digital. UNID 200 
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82.  Condensador de uso odontológico, Guta-percha 

McSpadden, 25 mm, em aço inox, nº 25, vermelho, 

autoclavável UNID. 160 

  

83.  Condicionador à base de ácido fosfórico 37%, corante 

azul. Pacote com 3 bisnagas 2,5ml. PCT. 2.000 

  

84.  Cone de Guta-percha acessório Fine (F), 28 mm. Caixa 

com 120 unidades. CX 250 

  

85.  Cone de Guta-percha F 1, 28 mm, cor rosa, radiopaco. 

Caixa com 60 unidades. CX 250 

  

86.  Cone de Guta-percha F 2, 28 mm, cor rosa, radiopaco. 

Caixa com 60 unidades. CX 250 

  

87.  Cone de Guta-percha acessório Fine Medium (FM) 28 

mm, caixa com 120 unidades. CX 220 

  

88.  Cone de Guta-percha acessório Fine Medium (FF) 28 

mm, caixa com 120 unidades. CX 220 

 Falta 2 

89.  Contra-ângulo acoplável ao micromotor, com sistema 

intra onde o torque e a rotação são transmitidos á 

broca através de um conjunto de eixos e engrenagens 

com rotação de transmissão. 1:1. Corpo de alumínio 

anodizado. Giro livre de 360° sobre o micromotor, 

ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da 

cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável 

lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar – 

se ao canal das brocas. Tamanho com especificações: 

Spray: com spray externo ao corpo. Conexão: Intra, 

velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão. Pressão 

ar: 60 a 80 (psi); consumo de ar: 65 l/min; razão de 

transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135 °C, 

Peso: 90 g. Ruído: 70 dbs.  Com registro na Anvisa.  UNID. 100 

  

90.  Cunhas interdental de madeira anatômica. Caixa com 

100 unidades. CX 350 

  

91.  Cureta de Lucas nº 85, material: aço inox, com corpo 

ranhurado, para apoio digital, pontas adequadas à 

função, autoclavável. UNID. 250 
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92.  Cureta periodontal Gracey 11-12, material: em aço 

inoxidável, cabo oitavado e serrilhado, autoclavável. UNID. 150 

  

93.  Cureta periodontal Gracey 13-14, material: em aço 

inoxidável, cabo oitavado e serrilhado, autoclavável. UNID. 150 

  

94.  Cureta periodontal Gracey 5-6, material: em aço 

inoxidável, cabo oitavado e serrilhado, autoclavável. UNID. 150 

  

95.  
Cureta periodontal Gracey 7-8, material: em aço 

inoxidável, cabo oitavado e serrilhado, autoclavável. UNID. 

 

150 

  

96.  Descolador Molt 2-4, material: aço inoxidável, 

autoclavável. UNID. 500 

  

97.  Detergente Enzimático com 5 Enzimas. Galão de 5 

Litros. GL. 3.000 

  

98.  Detergente líquido glicerinado. Caixa com 24 frascos 

de 500ml. CX. 2.000 

  

99.  Digliconato de clorexidina 1,2 MG/ML (0,12%), 

solução aquosa sem álcool. Frascos de 1000 ml. FR. 500 

  

100.  EDTA trissódico líquido. Agente quelante composto de 

solução de ácido etilenodiaminotetracéticotrissódico, 

hidróxido de sódio e água deionizada. Frasco 20 ml. FR. 500 

  

101.  Endo PTC – deve possuir características 

desodorizante, clareadora e detergente. Composto de 

tween 80, peróxido de uréia e carbowax, associado ao 

hipoclorito de sódio na concentração de 1,0%.  

Embalagem 25g. UNID. 200 

  

102.  Escova de Robson para pré-polimento de resina, reta, 

haste CA, cerdas macias. UNID. 2.000 

  

103.  Escavador duplo de dentina, nº11 ½, material: aço 

inoxidável. UNID. 500 

  

104.  Esculpidor odontológico, modelo: Hollemback, 

tamanho: 3s, material: aço inoxidável, autoclavável. UNID. 500 
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105.  Espaçador endodôntico, tipo: digital, material: níquel, 

titânico. Comprimento: 25mm, características 

adicionais, nº 30, componente adicional: c, cursor. UNID. 300 

  

106.  Espátula de inserção de resina nº 1 (duflex, golgran, 

quinelato ou superior). Material: aço inoxidável. UNID. 300 

  

107.  Espelho clínico bucal, nº 3, material: aço inoxidável, 

autoclavável. UNID. 500 

  

108.  Espelho clínico plano bucal nº 5, material: aço 

inoxidável, autoclavável. UNID. 300 

  

109.  Espelho de mão, com cabo para paciente. UNID 250   

110.  Esponja hemostática absorvível, matéria esponja de 

gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por 

irradiação. Medindo: 1 x 1 x 1 cm. Caixa com 12 

unidades CX 500 

  

111.  Esponja Multiuso dupla face (verde/amarela), manta 

não tecido de fibras sintéticas, unidas com resina a 

prova d’água, impregnada com mineral abrasivo e 

aderida a espuma de poliuretano com bactericida. 

Possui dupla ação, o lado verde atua na limpeza da 

sujeira pesada enquanto a espuma amarela lima a 

sujeira leve. Medindo no mínimo 75 mm de largura x 

110 mm de comprimento x 20 mm de espessura. 

Embalagem individual. UNID 5.000 

  

112.  Extirpa nervos, pré-esterilizado, vermelho, farpado, 

em aço, 25mm. Embalagem com 10 unidades. PC. 350 

  

113.  Filme radiográfico intraoral periapical, adulto, 3 x 4 

cm, velocidade E. Caixa com 150 unidades. CX 800 

  

114.  Filme radiográfico periapical infantil, tamanho:0, 

velocidade E, intra-oral. Caixa com 100 unidades. CX 500 

  

115.  Fio de sutura, em nylon monofilamentar, nº 5-0, fio 

com 45 cm de comprimento, agulha aço inox de 2,0 

cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalado em 

envelope individual em papel aluminizado ou papel 

grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deve possuir dados do 
CX 5.000 
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fabricante, tipo de esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde.  Caixa com 24 envelopes. 

116.  Fio de sutura agulhado mononylon, nº 4-0, agulha aço 

inox de 1,5 cm e 1/2 de círculo cortante, cuticular.  

Embalado em envelope individual em papel 

aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 

deve possuir dados do fabricante, tipo de 

esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 

de validade e registro no Ministério da Saúde.  Caixa 

com 24 envelopes. CX 1.000 

  

117.  Fio dental clínico. Rolo com 500 metros. UNID. 20.000   

118.  Fita matriz odontológica, 05 mm de largura, material: 

aço inoxidável, formato: fita. Apresentação: rolo com 

5 metros.  UNID. 800 

  

119.  Fita matriz odontológica, 07 mm de largura, material: 

aço inoxidável, formato: fita. Apresentação: rolo com 

5 metros. UNID. 800 

  

120.  Fita indicadora em papel crepado, adesiva, para 

autoclave, medindo: 19mm x 30m. Apresentação em 

rolo de 30 metros. UNID 2.000 

  

121.  Fixador para raio x, odontológico, pronto para uso, 

processamento manual de filmes intra-orais. Frasco 

de 475 ml. FR. 2.000 

  

122.  Flúor em gel, aplicação tópica, pH neutro, 2% de 

fluoreto de sódio. Frasco 200 ml. FR. 2.000 

  

123.  Formocresol. Frasco 10 ml. FR. 800   

124.  Formol inibido 37%. Embalagem com 1000 ml. LITRO 3.000   

125.  Fórceps odontológico infantil - nº 1, material: aço 

inoxidável, autoclavável. UNID. 300 

  

126.  Fórceps odontológico - nº 18R, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID 300 
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127.  Fórceps odontológico - nº 18L, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID 300 

  

128.  Fórceps odontológico - nº 150, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID 300 

  

129.  Fórceps odontológico - nº 151, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID 300 

  

130.  Fórceps odontológico - nº 16, material: aço inoxidável, 

autoclavável.  UNID 300 

  

131.  Fórceps odontológico - nº 17, material: aço inoxidável, 

autoclavável.  UNID 300 

  

132.  Fórceps odontológico infantil - nº 101, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID 300 

  

133.  Fórceps odontológico infantil - nº 44, material: aço 

inoxidável, autoclavável.  UNID. 300 

  

134.  Grampo endodôntico 14A, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

135.  Grampo endodôntico 14, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

136.  Grampo endodôntico 26, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

137.  Grampo endodôntico 205, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

138.  Grampo endodôntico 208, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

139.  Grampo endodôntico 203, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

140.  Grampo endodôntico 209, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 

  

141.  Grampo endodôntico 210, material: aço inox, 

autoclavável. UNID. 800 
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142.  Hidróxido de cálcio PA, material curativo intracanal, 

capeador pulpar. Frasco 10g. FR. 1.500 

  

143.  Hipoclorito de sódio concentração / dosagem 0,5% 

em cloro ativo (líquido de Dakin). Composição: 

Hipoclorito de sódio, estabilizante e água deionzada; 

para uso odontológico. Frasco de 1000 ml. FR. 3.000 

  

144.  Hipoclorito de sódio 2,5% (soda clorada); para uso 

odontológico. Frasco de 1000 ml. FR. 4.000 

  

145.  Hipoclorito de sódio 2,0 %, solução aquosa a base de 

hipoclorito de sódio, com teor mínimo de cloro ativo 

de 2,0 % p/p e máximo de 2,5 % p/p durante o prazo 

da validade do produto. Ação como alvejante e 

desinfetante de uso geral. Frasco de 1000 ml. FR. 4.000 

  

146.  Iodofórmio (componente para pasta obturadora de 

canal), deve possuir o teor de iodo. Frasco 10g. FR. 500 

  

147.  Ionômero de vidro restaurador com liberação de 

flúor, presa química - Kit (pó 10g + líquido ácido 

poliacrílico 8ml). UNID. 300 

  

148.  Indicador biológico – indicado para monitorização dos 

ciclos de esterilização a vapor em autoclave. Caixa 

com 10 frascos com tiras de papel com esporos 

geobacillus stearotermophilus e ampola de vidro 

selada. Resultado do teste em 24 horas. CX. 3.000 

  

149.  Indicador químico, tipo Bowie & Dick, indicado para 

avaliações de autoclaves a vapor saturado sob pressão 

assistidas por bomba de vácuo, constituído de papel 

com tiras reagentes inseridas em pacotes. Tempo 

máximo de esterilização de 3,5 a 4 minutos a 

temperatura 134 graus. Caixa com 50 Unidades. CX. 3.000 

  

150.  Indicador químico para monitoração imediata do ciclo 

no vapor classe 5, abrangendo 3 variáveis de 

esterilização: tempo, temperatura e vapor. Caixa com 

250 unidades. Indicado para monitorar ciclos de 

esterilização a vapor. Pode ser utilizado em todos os 

processos a vapor. Parâmetros: 121° - 17 minutos, 

134° - 3,5 minutos. Precisão rigorosa, correspondendo 
CX. 200 
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a curva de morte do geobacillus stearothermophilus. 

Facilidade na leitura e controle de registros. 

151.  Isqueiro a gás portátil, material: plástico. Com selo 

holográfico do inmetro. Cores sortidas. UND 500 

  

152.  Lâmina de bisturi em aço carbono descartável nº 15, 

embalada individualmente, esterilizada por raio 

gama. Caixa com 100 unidades. CX 1.000 

  

153.  Lençol de borracha indicado para isolamento 

absoluto, tamanho: 13,5cm x 13,5cm, cor azul, 

embalados individualmente. Caixa com 26 unidades. CX 2.000 

  

154.  Lima endodôntica manual 1ª série (15-40) – 21 mm 

em jogo, flexofile, material: aço inoxidável. Caixa com 

6 unidades. CX 250 

  

155.  Lima endodôntica manual 1ª série (15-40) – 25 mm 

em jogo, flexofile, material: aço inoxidável, 

autoclavável. Caixa com 6 unidades. CX 600 

  

156.  Lima endodôntica manual 1ª série (15-40) – 31 mm 

em jogo, tipo: k, material: aço inoxidável. Caixa com 6 

unidades. CX 500 

  

157.  Lima endodôntica manual 2ª série (45-80) – 25 mm, 

tipo: hedstroen, material: aço inoxidável. Caixa com 6 

unidades. CX 250 

  

158.  Lima endodôntica manual 2ª série (45-80) - 31mm, 

tipo: k, material: aço inoxidável. Caixa com 6 unidades. CX 250 

  

159.  Lima endodôntica manual nº 15 – 25 mm, tipo: kerr, 

material: aço inoxidável, secção transversal triangular. 

Caixa com 6 unidades. CX 600 

  

160.  Lima endodôntica manual hedstroem 1ª série - 25 

mm, aço inoxidável, caixa com 6 unidades. CX 350 

  

161.  Lima endodôntica manual nº 20 - 25mm, tipo flexofile, 

secção transversal triangular, aço inoxidável, caixa 

com 6 unidades.  CX 600 
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162.  Lima endodôntica manual nº 25 - 25mm, flexofile, aço 

inoxidável, caixa com 6 unidades. CX 600 

  

163.  Lima endodôntica manual tipo Kerr, nº 10 – 31 mm, 

caixa com 6 unidades. CX 600 

  

164.  
Lima endodôntica manual tipo Kerr, nº 10 – 25 mm, 

caixa com 6 unidades. CX 

700 

 

  

165.  
Lima endodôntica manual tipo K nº 08 - 25mm, caixa 

com 6 unidades. CX 

500 

 

  

166.  Luva Cirúrgica, material látex natural, tamanho: 6.5, 

estéril, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 

descartável, formato anatômico. Embalagem 

contendo 1 par. UNID 5.000 

  

167.  Luva Cirúrgica, material látex natural, tamanho: 6.0, 

estéril, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 

descartável, formato anatômico. Embalagem 

contendo 1 par. UNID 5.000 

  

168.  Luva Cirúrgica, material látex natural, tamanho: 7.0, 

estéril, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 

descartável, formato anatômico. Embalagem 

contendo 1 par. UNID 5.000 

  

169.  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex 

natural íntegro e uniforme, atóxica, descartável, 

tamanho: G. Caixa com 100 luvas ambidestra.  CX 10.000 

  

170.  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex 

natural íntegro e uniforme, atóxica, descartável, 

tamanho: PP. Caixa com 100 luvas ambidestra. CX 10.000 

  

171.  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex 

natural íntegro e uniforme, atóxica, descartável, 

tamanho: P. Caixa com 100 luvas ambidestra. CX 10.000 

  

172.  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex 

natural íntegro e uniforme, atóxica, descartável, 

tamanho: M. Caixa com 100 luvas ambidestra. CX 10.000 
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173.  Luva de borracha multiuso, material: látex, cor: 

amarela, palma antiaderrapante, interior liso e 

talcado. Tamanho M. UNID 10.000 

  

174.  Máscara cirúrgica descartável, com camada tripla, 

com elástico bilateral, para adaptação atrás das 

orelhas, atóxica, hipoarlegênica, cor branca, sem 

látex, confeccionada em 100 % polipropileno. Deve ter 

camada tripla com filtro que proporcione uma BFE 

(eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% e 

clips nasal de aproximadamente 14 cm de 

comprimento, três pregas horizontais. Caixa com 50 

unidades. CX 10.000 

  

175.  Máscara cirúrgica descartável, com camada tripla, 

quatro tiras, três pregas frontais, confeccionada em 

tecido não tecido, a base de fita de rayon, 

polipropileno, filtro bacteriológico, hipoalergênica, 

possui clips nasal, não estéril, cor branca, atóxica. 

Caixa com 50 unidades. CX 10.000 

  

176.  Máscara de proteção facial, tipo FACE SHIELD 

articulada, para proteção dos olhos, nariz, boca e face. 

Visor transparente sem extremidades afiadas, 

espessura mínima da lente: 0,5 mm, com faixa 

ajustável com no mínimo 10 mm de largura para 

fixação da cabeça.   Dimensões mínimas: largura 240 

mm x altura 240 mm. Em conformidade com a RDC 

379 da ANVISA. UNID 3.000 

  

177.  Mandril para contra ângulo, para disco. UNID 300  Falta 1 

178.  Micromotor de baixa rotação, conexão através de 

terminal tipo Borden, dois furos de acordo com a 

Norma ISO 9168, pino trava simples e prática, tipo 

engate rápido, autoclavável, com sistema de 

refrigeração, corpo leve confeccionado em alumínio, 

acopla peça reta e contra-ângulo, anel regulador da 

rotação do micromotor através de sistema giratório 

possibilita a seleção de velocidade em ambos os 

sentidos. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm, fácil 
UNID. 400 
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manuseio, permite giro livre de 360°. Baixo nível de 

ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. 

179.  Óculos de proteção individual, com lentes de 

policarbonato, incolor com cordão de segurança e 

tratamento ante embaçante nos lados interno e 

externo. UNID. 2.000 

  

180.  Óleo spray mineral lubrificante para instrumentos 

(peças de mão), apresentação: spray. Composição 

básica: oléo mineral, atóxico e livre de CFC; Frasco 200 

ml. UNID. 2.000 

  

181.  Papel carbono para articulação, dupla face, bicolor. 

Caixa com 12 folhas de 25 mm x 110 mm. Extra fino. CX 3.000 

  

182.  Papel Toalha Interfolhada, tamanho: 20x21 cm, 70% 

celulose. Pacote com 1000 unidades cada.  PCT 10.000 

  

183.  Paramonoclorofenol com furacin. Composição: 

clorafenol, álcool etílico 96°, água deionizada e 

solução de nitrofurazona 0,2%. Frasco de 20 ml. UNID. 500 

  

184.  Pasta Profilática de uso profissional com flúor, sem 

óleo. Embalagem com 90 g. UNID. 2.000 

  

185.  Pinça odontológica porta grampo de Palmer, material: 

aço inoxidável, autoclavável. UNID. 300 

  

186.  Ponta de aspiração Capillary Tips, cor roxa, flexível, 

cônica, material de polipropileno. Caixa com 20 

unidades. CX 3.000 

  

187.  Pinça odontológica, confeccionada em aço inoxidável, 

tamanho: nº 17, indicação clínica, aplicação: para 

algodão. UNID. 1.500 

  

188.  Placa de vidro liso para manipulação. Embalagem 

unitária com 10 mm de espessura. UNID. 1.500 

  

189.  Ponta diamantada para alta rotação, nº 3118F, haste 

em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 1.000 

  

190.  Ponta diamantada para alta rotação, nº 3168F, haste 

em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 1.000 
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191.  Ponta diamantada para alta rotação nº 3195, haste 

em aço inox, autoclavável. UNID. 1.000 

  

192.  Ponta diamantada para alta rotação, esférica, nº 

1014, haste em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 2.000 

  

193.  Ponta diamantada para alta rotação, esférica nº 1014 

HL, haste em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 1.500 

  

194.  Ponta diamantada para alta rotação, nº 1012, haste 

em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 1.000 

  

195.  Ponta diamantada para alta rotação, nº 1013, haste 

em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 3.000 

  

196.  Ponta de papel absorvente 1ª série (15-40), alto poder 

de absorção. Caixa com 120 unidades. CX 1.000 

  

197.  Ponta de papel absorvente 2ª série (45-80), alto poder 

de absorção. Caixa com 120 unidades. CX 500 

  

198.  Ponta diamantada para alta rotação, esférica nº 1016, 

haste em aço inoxidável, autoclavável. UNID. 500 

  

199.  Porta agulha instrumental, tipo: castroviejo, tamanho: 

14 cm, ponta de vídea, material: aço inoxidável, 

autoclavável. UNID. 500 

  

200.  Ponta para ultrassom odontológico, ponta fina 

desenhada para raspagem de bolsas periodontais 

rasas. Autoclavável a uma temperatura máxima de 

135ºC. UNID. 100 

  

201.  Porta agulha Mathieu, tamanho: 14 cm, material: aço 

inoxidável, autoclavável. UNID. 500 

  

202.  Porta agulha Mayo Hegar, tamanho: 14cm, material: 

aço inox, autoclavável. UNID. 500 

  

203.  Posicionador radiográfico adulto universal, cone, 

autoclavável. UNID 2.000 

  

204.  Posicionador de filme radiográfico, autoclavável 

infantil. UNID 1.000 
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205.  Prendedor de babador, tipo jacaré, em aço inox, 

autoclavável. UNID. 300 

  

206.  Régua de uso odontológico, modelo: endodôntica, 

material: aço inoxidável, tipo: milimetrada, 

autoclavável. UNID. 100 

  

207.  Resina para fotopolimerização, microhíbrida, 

apresentação: seringa com 4G, composto por: BIS-

GMA, TEGDMA, cerâmica silanizada tratada, 

fotopolimerizável esmalte, alta resistência ao 

desgaste, elevada dureza, resistência à compressão e 

à fratura. Esmalte cor A1. UNID. 4.000 

  

208.  Resina composta microhíbrida, 4g, TEGDMA, BisGMA, 

Cerâmica silanizada tratada, fotopolimerizável 

esmalte, alta resistência ao desgaste, elevada dureza, 

resistência à compressão e à fratura. Esmalte cor A2. UNID. 3.000 

  

209.  Resina composta microhíbrida, 4g, TEGDMA, BisGMA, 

Cerâmica silanizada tratada, fotopolimerizável 

esmalte, alta resistência ao desgaste, elevada dureza, 

resistência à compressão e à fratura. Esmalte cor A3. UNID. 3.000 

  

210.  Resina composta microhíbrida, 4g, TEGDMA, BisGMA, 

Cerâmica silanizada tratada, fotopolimerizável 

esmalte, alta resistência ao desgaste, elevada dureza, 

resistência à compressão e à fratura. Esmalte cor A3,5. UNID. 3.000 

  

211.  Resina composta microhíbrida, 4g, TEGDMA, BisGMA, 

Cerâmica silanizada tratada, fotopolimerizável 

esmalte, alta resistência ao desgaste, elevada dureza, 

resistência à compressão e à fratura. Esmalte cor B2. UNID. 2.000 

  

212.  Resina Fotopolimmerizávl fluída (Flow), seringa 2 g. 

Cor: A1 UNID. 1.000 

  

213.  Resina Fotopolimmerizávl fluída (Flow), seringa 2 g. 

Cor: A2  UNID. 1.000 

  

214.  Revelador radiográfico para processamento manual 

de filmes intra-orais. Frasco 475 ml. FR. 2.000 

  

215.  Rolo para esterilização – Papel grau cirúrgico para 

esterilização, composição: filme polímero 
UNID 3.000 
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multilaminado, gramatura aproximada de 60 g/m². 

Tamanho aproximado: 30 cm.  Apresentação: Rolo de 

100 metros. 

216.  Bobina para autoclave -  Papel grau cirúrgico para 

esterilização, composição: filme polímero 

multilaminado, gramatura aproximada de 60 g/m².  

Tamanho: 15 cm. Apresentação: Rolo de 100 metros. ROLO 1.000 

  

217.  Selante fotopolimerizável, composição: fluoreto de 

cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.  Apresentação: seringa 

de 2,5 g.  UNID. 2.000 

  

218.  Seringa carpule autoaspirável com refluxo. Material: 

aço inoxidável, autoclavável, capacidadde: 1,80 ml, 

Tipo: Carpule, Aplicação: Refluxo tradicional.  UNID. 500 

  

219.  Seringa hipodérmica 10 ml, sem agulha, com bico 

lateral luer lock; confeccionadas em polipropilleno. 

Produto estéril. Caixa com 200 unidades. CX. 20.000 

  

220.  Seringa hipodérmica 20 ml, sem agulha, com bico tipo 

lueer lock; confeccionada em polipropileno. Produto 

estéril. Caixa com 200 unidades. CX. 20.000 

  

221.  Solução hemostática tópica, à base de cloreto de 

alumínio a 25%. Frasco 10 ml. UNID. 500 

  

222.  Sonda exploradora dupla, nº 5, em aço inox, 

autoclavável. UNID. 1.500 

  

223.  Sugador cirúrgico descartável, estéril, atóxico, 

embalado individualmente, possui ponteira 

removível, confeccionado em polietileno. Caixa com 

20 unidades. CX 5.000 

  

224.  Sugador descartável, confeccionado em pvc atóxico, 

tubo transparente com fio de aço integrado e 

ponteiras pvc colorido, macio, vazado e aromatizado 

artificialmente. Pacote com 40 unidades. PCT. 8.000 

  

225.  Sugador descartável, material: pvc, polipropileno. 

Tipo:  endodôntico, com três agulhas plásticas. Estéril. 

Pacote com 20 unidades. PCT 8.000 
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226.  Taça de borracha para profilaxia, baixa rotação. UNID. 1.000   

227.  Tesoura Íris curva fina, tamanho: 11 cm, material: aço 

inoxidável, autoclavável. UNID. 200 

  

228.  Tesoura Íris reta, tamanho: 11,5 cm, material: aço 

inoxidável, autoclavável. UNID 200 

  

229.  Teste de Vitalidade Pulpar, apresentação: spray. 

Frasco 200 ml. UNID. 800 

  

230.  Tira de lixa abrasiva em aço para polimento 

amalgama, tiras abrasivas eletrolíticas de aço 

inoxidáveis. Embalagem com 12 unidades de 4 mm de 

largura. PCT. 500 

  

231.  Tira de lixa de poliéster para acabamento proximal, 

costado em poliéster com cobertura de 

micropartículas de óxido de alumínio, possui centro 

neutro para facilitar a introdução da ame, 

granulações: média e fina, maior aderência dos grãos 

de óxido de alumínio; maior resistência devido ao 

costado de poliéster, sem ruptura; Duas granulações 

em 1 único produto, 170 x 4mm. Embalagem com 150 

unidades. PCT. 500 

  

232.  Tira de poliéster para restauração em resina, 

medindo: 10 x 120 x 0,05 mm cada. Pacote com 50 

unidades. PCT. 500 

  

233.  Touca hospitalar descartável, material: não tecido, 

100 % polipropileno, com elástico em toda volta, cor:  

branca, gramatura: cerca de 30 g/m², tamanho: único, 

hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacote com 

100 unidades. PCT 10.000 

  

234.  Verniz fluoretado. Composição: resina sintética, 

fluoreto de sódio 6%, de fluoreto de cálcio a 6% e 

etanol. Embalagem contendo 01 (um) frasco de verniz 

com 10 ml e 01 (um) frasco de solvente de 10 ml.  FR. 500 
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6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

 

6.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas licenças correrão 

por conta das seguintes dotações: 10.302.9003.2.903.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e 

10.302.9004.2.910.3.3.90.30 - Ficha 52. 

 

7. JUSTIFICATIVA 

7.1. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal 
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e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante dispõe o art. 196 

da Constituição Federal;  

 Considerando que trata-se de produtos indispensáveis ao funcionamento e continuidade da prestação 

de serviços de saúde fomentando a realização de diversos procedimentos no atendimento aos pacientes 

que encontram-se em unidades de Prontos Atendimentos, UPA 24 hs, Hospitais Municipais, Unidades 

Básicas de Saúde etc, assegurando o direito do usuário a acessibilidade aos serviços do sistema único de 

saúde;  

Assim, está contratação se faz necessária, uma vez que, promove o desenvolvimento municipal, garante 

uma assistência de boa qualidade e fortalece o compromisso com a saúde da população e estes produtos 

são indispensáveis para o manejo e atendimento adequado e seguro dos pacientes. 

A modalidade registro de preço será usada, respeitando a isonomia entre os licitantes o que garante uma 

proposta vantajosa para a Administração Pública.  

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO PELO ITEM desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE que aderir a ata de registro de preços mediante 

apresentação da nota fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, 

modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) itens(s), devidamente atestadas pelo setor 

competente do CISALP – CONTRATANTE; 

9.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação; 

9.3. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução da ata de registro de preços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade; 

9.4. A remuneração pelos serviços (entrega do(s) item(s) realizados, obedecerá aos valores constantes no 

Anexo V, os quais correspondem ao valor total do(s) item(s) contratados, já incluídos todos os 

recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

9.5. No valor do(s) item(s) deverão estar inclusos todos os materiais utilizados, mão de obra, instalação, 

transporte, entre outras; 
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9.6. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com a ata de registro de preços deverão 

ser autorizados previamente pelo CISALP; 

9.7. O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores 

principais e acessórios, que está a despender com esses pagamentos; 

9.8. A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar ao CONTRATANTE o número da Conta Corrente 

e o Banco para se efetuar o pagamento referente ao fornecimento (entrega), do(s) item(s). Caso a conta 

não seja do Banco do Brasil será descontada a tarifa bancária. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Efetuar os pedidos de fornecimento do(s) item(s) em conformidade com o edital e a ata de registro 

de preços assinados; 

 10.2. Encaminhar a solicitação de fornecimento do(s) item(s), por e-mail através da nota de empenho, 

por intermédio do gestor titular ou substituto da ata de registro de preços; 

10.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do(s) item(s) solicitado(s); 

10.4. Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item, qualquer anormalidade no 

fornecimento (entrega) do(s) item(s), podendo suspender a entrega em desacordo com as especificações 

contidas no edital para que o(s) mesmo(s) possa ser substituído(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, sem acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo 

das demais sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade 

com disposto na Lei nº 8666/93; 

10.5. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que venha a ser 

solicitados pelos funcionários da Contratada; 

10.6. Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, a fim de que os 

serviços sejam realizados com eficiência; 

10.7. Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução da Ata de registro de preços e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento; 

10.8. Remunerar a Contratada na forma prevista na ata de registro de preços; 
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10.9. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas 

no fornecimento, conforme previsto em Edital e no art. 87 da Lei 8.666/93; 

10.10. A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma responsabilidade 

técnica; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, ata de registro de preços e Termo de 

Referência; 

11.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto desta ata de registro 

de preços; 

11.3. Prestar qualquer outra informação que se fizer necessária, sendo todo o processo executado na sede 

dos contratantes; 

11.4. A entrega do(s) item(s) deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após assinatura da ata 

de registro de preços e emissão da nota de empenho e deverá atender todos os requisitos estabelecidos 

neste Edital; 

11.5. A Secretaria Municipal da Saúde do município que aderir à ata, indicará os locais para entregas dos 

itens. No ato da entrega, caso seja detectado qualquer (is) item(s) que esteja(m) em desacordo com as 

especificações contidas no edital, substituí-lo (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem 

acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com 

disposto na Lei nº 8666/93; 

11.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

11.7. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à segurança e à 

qualidade dos materiais e bens duráveis; 

11.8. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-las às 

suas expensas; 

11.9. Prestar os serviços com integral observância das disposições desta ata de registro de preços, de 

acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na 
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legislação aplicável, fornecendo itens, quando assim determinado, para execução dos serviços, 

respondendo diretamente por sua qualidade e adequação; 

11.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante, apresentando sempre que 

solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas; 

11.11. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais legalmente exigidas; 

11.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas, inclusive quanto aos preços 

praticados na ata de registro de preços; 

11.13. Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta ata de 

registro de preços, de acordo com as especificações determinadas no termo de referência, assumindo a 

responsabilidade técnica pelos serviços prestados e pelos itens disponibilizados; 

11.14. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

11.15. Entregar todas as solicitações da CONTRATANTE, independentemente da quantidade e ou valor do 

pedido; 

11.16. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, entregar os itens na sede do CONTRATANTE; 

11.17. A empresa vencedora deverá apresentar nota fiscal do fabricante dos produtos ou comprovante 

de importação se for o caso; 

11.18. Todos os custos com transporte, locomoção, insumos e mão-de-obra serão sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 

12. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

12.1. A fiscalização do ata de registro de preços será exercida pela Chefe de Documentos do CISALP, 

Daniele Laurita de Lima, neste ato denominada fiscal, ao qual compete sanar as dúvidas que surgirem 

no curso da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art.67 de Lei N.º8.666/93); 

12.2. O gerenciamento desta ata de registro de preços caberá ao CISALP; 
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12.3. A fiscalização/gerenciamento de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda 

que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei8.666/93); 

12.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues 

se em desacordo com o Ata de registro de preços. 

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. AOS LICITANTES: 

13.1.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e ou Entidade Adesa, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor da ata de 

registro de preços e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 

7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, 

deixar de apresentardocumentaçãoexigidaparaocertameouapresentardocumentaçãofalsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar ou fraudar a execução da ata de registro de preços/instrumento equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

13.1.2. Não será aplicada a multa à sem presas remanescentes, em virtude da não aceitação 

da primeira colocada. 

 

13.2. À CONTRATADA: 

13.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 

e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório; 

13.2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP e ou Entidade Adesa, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Ata de registro de preços, por ocorrência; 
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b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Ata de registro de preços, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Ata de registro de preços, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Ata de registro de preços ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o CISALP e ou Entidade Adesa, em face da 

menor gravidade do fato em e diante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual 

da multa a ser aplicada; 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP e ou Entidade Adesa. Se os valores dos pagamentos devidos não 

forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CISALPporprazodeaté05(cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 . O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 

14.2. Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Ata de registro de preços e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93; 

14.3. Os produtos deverão ser entregues diretamente nos municípios solicitantes – consorciados ao CISALP 

– CONTRATANTE; 
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14.4. Todos os itens deverão ser entregues conforme especificações e cronograma de entrega, observando 

o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis do recebimento da Autorização de Compra (NOTA DE EMPENHO). 

14.5. A Secretaria Municipal da Saúde do município que aderir à ata, indicará os locais para entregas dos 

itens. No ato da entrega, caso seja detectado qualquer (is) item(s) que esteja(m) em desacordo com as 

especificações contidas no edital, substituí-lo (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem 

acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com 

disposto na Lei nº 8666/93; 

 

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021 

 

_________________________________ 

Lucélia Soares de Lima 
Secretária Executiva do CISALP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

PREGÃOELETRÔNICON°026/2021 

PROCESSO N° 060/2021 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ: Insc. Estadual: 
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Endereço: 

Cidade: Estado:  

Telefone: E-mail:  

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 

Banco: Agência:                                    Conta:  

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

Nome: 

Identidade: Órgão expedidor: 

CPF: E-mail: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

 

 

Item Descrição dos itens Unid. 
Qtde 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

  
PREENCHER PROPOSTA DE ACORDO COM ITENS E 
QUANTIDADES DA TABELA PRESENTE NO ANEXO I PROJETO 
BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 5. 

    

 

Total Geral dos itens:   (valor por extenso) 

 

Observações: 
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 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 

indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, 

as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa 

ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação e não possuímos em nosso quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, 

inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93. 

 

Licitante: ________________________________________________________ 

Data: ___________/_____________/_____________ 

Carimbo Padronizado 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

PREGÃOELETRÔNICON°026/2021 

PROCESSO N° 060/2021 

 

DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, CF 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), por 

intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do CPF 

(***************), DECLARA para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal nº 

9.854/99. 

 

 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2021. 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720-000 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICON°026/2021 

PROCESSO N° 060/2021 

 

A EMPRESA ________________________, sediada a Rua ______________________, nº __________, 

Bairro ________________________, CEP ______________________, em_______________________, 

estado __________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _____________________, inscrito(a) no CPF sob nº ______________________, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como _____________________ (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006. 

 

Lagoa Formosa, ________ de ________________ de________ . 

 

Razão Social: ____________________________________ 

CNPJ __________________________________________ 

Nome Representante Legal __________________________________________ 

CPF __________________________________________ 

 

(    ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO V - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 060/2021 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa...................................................................................................................................., CNPJ 

nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 026/2021. 

 

 

Data e local 

 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃOELETRÔNICON°026/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 

 

MINUTA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

GERIDAS PELO CISALP. Aos ...dias do mês de .... do ano de ........, sede do CISALP, situada a Rua 

Juquinha Souto, 100 – Novo Horizonte, nesta cidade, compareceram de um lado, Sr. Edson 

Machado de Andrade, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua JK, nº 654, Bairro Centro, 

Lagoa Formosa/MG, portador da Cédula de Identidade nº M 357.852 SSP/MG e CPF nº 123.349.796-

00, no uso das atribuições que o permitem representar o CISALP, CNPJ nº 02.319.394/0001-70, e 

doravante designada simplesmente GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e ................. 

(Qualificação do município participante da ata), doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ nº ............., estabelecida na 

cidade de …. na 

.....,queapresentouosdocumentosexigidosporlei,nesteatorepresentadapelo(a)Sr.(a) ....,CPF nº 

........, nacionalidade ......., portador da Carteira de Identidade nº ......., órgão expedidor ......, daqui 

por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e tem entre si, 

justoecontratadoecelebram,porforçadopresenteinstrumento,elaboradodeacordocom a minuta 

examinada pela assessoria jurídica do CISALP, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, 

da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 

060/2021, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666,de 

21/Junho/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/Julho/2002, Lei 

Estadualnº14.167de10/Janeiro/2002,mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

E INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
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GERIDAS PELO CISALP, conforme descrição(ões) detalhada(s) constante no Anexo I deste edital. Todos 

os itens deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. Os itens deverão ser entregues nos locais estabelecidos pelo CONTRATANTE de cada município 

consorciado que aderir a Ata de Registro de Preços, em horário compreendido entre as 08h00min 

e às 16h00min, de segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do funcionário nomeado para este 

fim, sendo: 

1.2.1. Entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Guarda Mor, 

Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio 

Paranaíba, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão 

de Minas; 

1.2.2. Municípios que consorciarem ao CISALP durante o período de vigência da ata; 

1.2.3. Clínicas médicas especializadas geridas pelo CISALP; 

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse; 

1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto; 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo 

e deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade da CONTRATANTE; 

1.6. O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega dos materiais, a cópia do Registro do Produto na 

ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto e o Certificado de Boas Práticas 

de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela ANVISA;  

1.7. Para os itens supracitados que possivelmente sejam isentos de registro do produto e certificado de 

boas práticas de fabricação perante a ANVISA, a empresa fornecedora de preços deverá apresentar 

documentação com validade na agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA que comprove a 

isenção. Essa documentação poderá ser: legislação, informação disponível no site da ANVISA, protocolo 

e afins; 
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1.8. Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados para 

substituição, no caso de ser constatado algum material com defeito ou danificado, não ocasionado pelo 

armazenamento ou uso indevido pela CONTRATANTE; 

1.9. Os produtos devem seguir normas e legislação vigente da ANVISA; 

1.10. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa 

qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.11. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de registro de 

preços, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

Parágrafo primeiro – os serviços deverão obedecer ao Projeto Básico/Termo de Referência. 

Parágrafo segundo – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como 

as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 

060/2021, e que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 

contrato, no que não o contrariarem: 

a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2021; 

b) Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à 

CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado em edital. 

Parágrafo terceiro – O objeto ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei 

10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a modalidade mencionada na alínea “a” do 

parágrafo 4.º desta cláusula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

2.1. Efetuar os pedidos de fornecimento (entrega) do(s) item(s)de serviços em conformidade com o 

edital e a ata de registro de preços assinados; 

 2.2. Encaminhar a ordem de serviço, por e-mail através da nota de empenho, por intermédio do gestor 

titular ou substituto da ata de registro de preços; 

2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do serviço requisitado; 
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2.4. Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item, qualquer anormalidade no 

fornecimento (entrega) do(s) item(s), podendo suspender a entrega em desacordo com as especificações 

contidas no edital para que o(s) mesmo(s) possa ser substituído(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, sem acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo 

das demais sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em 

conformidade com disposto na Lei nº 8666/93; 

2.5. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que venha a ser 

solicitados pelos funcionários da Contratada; 

2.6. Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, a fim de que os 

serviços sejam realizados com eficiência; 

2.7. Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução da Ata de registro de preços e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento; 

2.8. Remunerar a Contratada na forma prevista na ata de registro de preços; 

2.9. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas 

no fornecimento, conforme previsto em Edital e no art. 87 da Lei 8.666/93; 

2.10. A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma responsabilidade 

técnica. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, ata de registro de preços e Termo de 

Referência; 

3.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto desta ata de 

registro de preços; 

3.3. Prestar qualquer outra informação que se fizer necessária, sendo todo o processo executado na 

sede dos contratantes; 

3.4. A entrega do(s) item(s) deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após assinatura da ata 

de registro de preços e emissão da nota de empenho e deverá atender todos os requisitos estabelecidos 

neste Edital; 
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3.5. A Secretaria Municipal da Saúde do município que aderir à ata, indicará os locais para entregas dos 

itens. No ato da entrega, caso seja detectado qualquer (is) item(s) que esteja(m) em desacordo com as 

especificações contidas no edital, substituí-lo (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem 

acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com 

disposto na Lei nº 8666/93; 

3.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

3.7. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à segurança e à 

qualidade dos materiais e bens duráveis; 

3.8. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-

las às suas expensas; 

3.9. Prestar os serviços com integral observância das disposições desta ata de registro de preços, de 

acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na 

legislação aplicável, fornecendo itens, quando assim determinado, para execução dos serviços, 

respondendo diretamente por sua qualidade e adequação; 

3.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante, apresentando sempre que 

solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais 

legalmente exigidas; 

3.11. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais legalmente exigidas; 

3.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas, inclusive quanto aos preços 

praticados na ata de registro de preços; 

3.13. Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta ata de 

registro de preços, de acordo com as especificações determinadas no termo de referência, assumindo a 

responsabilidade técnica pelos serviços prestados e pelos itens disponibilizados; 
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3.14. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

3.15. Entregar todas as solicitações da CONTRATANTE, independentemente da quantidade e ou valor do 

pedido; 

3.16. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, entregar os itens na sede do CONTRATANTE; 

3.17. A empresa vencedora deverá apresentar nota fiscal do fabricante dos produtos ou comprovante 

de importação se for o caso; 

3.18. Todos os custos com transporte, locomoção, insumos e mão-de-obra serão sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses após a assinatura da data de sua assinatura, não 

podendo ser prorrogado; 

4.2. O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 

4.3. Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$________(____) pela 

entrega/prestação do produto/serviço. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, 

da Lei 8.666/93 e Art. 7° da Lei 10520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

6.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 
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a) Multa compensatórianopercentualde10%(dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93; 

b) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada 

sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias 

úteis, caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 

e) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 

pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

f) Suspensãotemporáriadeparticiparemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomo CISALP por 

prazo de até 05(cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais;  

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

Parágrafo único - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 

força maior, devidamente justificadas e comprovadas a juízo da Administração. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a CONTRATADA será 

notificada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei8.666/93. 
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Parágrafo único-Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e 

de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa o fiscal. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante nomeado pela CONTRATANTE, 

neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N. º 8.666/93). 

Parágrafo primeiro – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduza 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 

ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art.70, da Lei8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

serviços, se em desacordo com o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE que aderir a ata de registro de preços mediante 

apresentação da nota fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, 

quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) itens(s), devidamente atestadas 

pelo setor competente do CISALP – CONTRATANTE; 

10.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação; 

10.3. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução da ata de registro de preços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade; 

10.4. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Anexo V, os quais 

correspondem ao valor total dos serviços contratados, já incluídos todos os recolhimentos tributários, 

previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

10.5. No valor do item deverão estar inclusos todos os materiais utilizados, mão de obra, transporte, 

insumos, dentre outras, não podendo nenhum outro ônus ser acarretado ao CONTRATANTE; 

10.6. O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores 

principais e acessórios, que está a despender com esses pagamentos; 
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10.7. A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar ao CONTRATANTE o número da Conta 

Corrente e o Banco para se efetuar o pagamento referente à prestação de serviços. Caso a conta não seja 

do Banco do Brasil será descontada a tarifa bancária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO) 

Parágrafo primeiro - PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31daLeinº8.212/91, 

e alterações posteriores, e Instruções Normativas vigentes no período da contratação editadas pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11%(onze por cento) do valor bruto da 

nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica 

observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optante pelo SIMPLES NACIONAL”. 

Parágrafo segundo – Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga- se à recolher ao INSS 

a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação 

identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a 

razão social da empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data 

da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, senão houver expediente bancário no 

dia dois. 

Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor da 

retenção, com o título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL, observadas as regras da 

Instruções editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a 

CONTRATANTE proceda a devida retenção sobre o título de cobrança ou o devolva à CONTRATADA 

para que seja providenciada a adequação. 

Parágrafo quinto – A contratada deverá apresentar planilha de custos que comprove a parte de 

fornecimento de materiais discriminada na nota fiscal de serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (SE FOR O 

CASO) 

12.1. A CONTRATADA deverá destacar alíquota correspondente ao serviço prestado observando 

a Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal. 

Parágrafo primeiro – Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA 

deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação pertinente. 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que a 

CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de cobrança ou devolva à CONTRATADA 

para que seja providenciada a adequação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

13.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão no exercício de 2021 por conta das dotações 

orçamentárias própria do CISALP, na classificação orçamentária nº nos exercícios seguintes, 

correrão a conta da dotação orçamentária própria, para atender as despesas da mesma natureza: 

10.302.9003.2.903.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e 10.302.9004.2.910.3.3.90.30 - Ficha 

52. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da 

Comarca de Patos de Minas; 

E, para firmeza e como prova de haver em, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no CISALP, com registro de seu 

extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 

 

Lagoa Formosa - MG, xx de xxxxxx de 2021. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.____________________________   2. __________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
Cargo:                                                                                Cargo: 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA 

 

ATA SRP Nº00x/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 060/2021 

 

MINUTA DA ATA DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que O 

MENOR CUSTO, POR ITEM, PARA EVENTUAL FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS 

PELO CISALP E AS EMPRESAS LICITANTES: 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ n.º 02.319.394/0001-70, com sede na Rua Juquinha Souto, 100, Bairro Novo Horizonte, 

Lagoa Formosa/MG, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Edson Machado de Andrade, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua JK, nº 654, Bairro Centro, na cidade de  Lagoa Formosa 

–MG, portador da Cédula de Identidade nº M 357.852 SSP/MG e CPF nº 123.349.796-00, denominado 

ÓRGÃO GERENCIADOR da modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021, Processo de Licitação nº 

060/2021,  e a empresa licitante, conforme descrição das empresas abaixo: xxxxx 

RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 

as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Estatuto e Ata de 

registro de preços de Consórcio, Lei Estadual nº 14.167 de 10-01-02, Lei Complementar Federal nº 

123/06 e Portaria nº 4.320 de 04/09/2019 e demais disposições legais aplicáveis, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) 

especializadas no FORNECIMENTO EVENTUAL FUTURO E PARCELADO MATERIAIS E INSUMOS 

ODONTOLÓGICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
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DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GERIDAS PELO 

CISALP. Todos os itens deverão ser entregues nos municípios SOLICITANTES, conforme Termo de 

Referência (ANEXO I), deste Edital, bem como os demais anexos, que integram essa licitação, conforme 

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

11.2.1. Entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da Fortaleza, Guarda 

Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio 

Paranaíba, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão 

de Minas; 

1.2.2. Municípios que consorciarem ao CISALP durante o período de vigência da ata; 

1.2.3. Clínicas médicas especializadas geridas pelo CISALP; 

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse; 

1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto; 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo 

e deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade da CONTRATANTE; 

1.6. O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega dos materiais hospitalares e bens duráveis a 

cópia do Registro do Produto na ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto 

e o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela 

ANVISA;  

1.7. Para os itens supracitados que possivelmente sejam isentos de registro do produto e certificado de 

boas práticas de fabricação perante a ANVISA, a empresa fornecedora de preços deverá apresentar 

documentação com validade na agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA que comprove a 

isenção. Essa documentação poderá ser: legislação, informação disponível no site da ANVISA, protocolo 

e afins; 
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1.8.  . Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados para 

substituição, no caso de ser constatado algum material com defeito ou danificado, não ocasionado pelo 

armazenamento ou uso indevido pela CONTRATANTE; 

1.9.  Os produtos devem seguir normas e legislação vigente da ANVISA; 

1.10. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa 

qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.11. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de registro de 

preços, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MÍNIMAS EXIGÍVEIS 

2.1. Todos os itens deverão ser entregues na sede do ente consorciado – CONTRATANTE; 

2.2.O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: xxx 

2.3. O CISALP não estará obrigado a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, 

devendo adquirir os itens de acordo com a sua necessidade;  

2.4. Os itens que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir qualquer 

eventualidade, quando necessário. 

2.5. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Item 
do TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 

Especificação Marca 
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade Quantidade Valor 
Un 

Prazo, 
Garantia 

ou 
Validade 

 

 

2. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada apenas por qualquer ente 

consorciado do CISALP que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações; 

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de 

registro de preços; 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a máximo cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem; 

3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador; 

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços; 

3.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA  
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4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será firmado com validade de 12 (doze) meses contados 

a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata; 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es); 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado; 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original; 

5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

5.8. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Não 

havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.10. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.11. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.12. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
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5.13. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar ata de registro de preços 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s); 

5.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.1, 5.2 e 5.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

5.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.16. Por razão de interesse público; ou 

5.17. A pedido do fornecedor.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital; 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante à aplicação da penalidade; 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências dada a 

necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Efetuar os pedidos de fornecimento de serviços em conformidade com o edital e a ata de registro 

de preços assinados; 

7.2.  Encaminhar a ordem de serviço, por e-mail através da nota de empenho, por intermédio do 

gestor titular ou substituto da ata de registro de preços; 

7.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do serviço requisitado; 

7.4. Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item, qualquer anormalidade no 

fornecimento (entrega) do(s) item(s), podendo suspender a entrega em desacordo com as especificações 

contidas no edital para que o(s) mesmo(s) possa ser substituído(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, sem acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo 

das demais sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em 

conformidade com disposto na Lei nº 8666/93; 
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7.5. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que venha a ser 

solicitados pelos funcionários da Contratada; 

7.6. Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, a fim de que os 

serviços sejam realizados com eficiência; 

7.7. Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 

execução da Ata de registro de preços e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento; 

7.8.  Remunerar a Contratada na forma prevista na ata de registro de preços; 

7.9.  Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas 

no fornecimento, conforme previsto em Edital e no art. 87 da Lei 8.666/93; 

7.10. A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma responsabilidade 

técnica. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, ata de registro de preços e Termo 

de Referência; 

8.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto desta ata de 

registro de preços; 

8.3. Prestar qualquer outra informação que se fizer necessária, sendo todo o processo executado na 

sede dos contratantes; 

8.4. A entrega do(s) item(s) deverá ser no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após assinatura da ata 

de registro de preços e emissão da nota de empenho e deverá atender todos os requisitos estabelecidos 

neste Edital; 

8.5.  A Secretaria Municipal da Saúde do município que aderir à ata, indicará os locais para entregas 

dos itens. No ato da entrega, caso seja detectado qualquer (is) item(s) que esteja(m) em desacordo com 

as especificações contidas no edital, substituí-lo (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem 

acréscimo de valor; Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em conformidade com 

disposto na Lei nº 8666/93; 
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8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.7.  Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à segurança e 

à qualidade dos serviços; 

8.8. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-

las às suas expensas; 

8.9. Prestar os serviços com integral observância das disposições desta ata de registro de preços, de 

acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na 

legislação aplicável, fornecendo itens, quando assim determinado, para execução dos serviços, 

respondendo diretamente por sua qualidade e adequação; 

8.10.  Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante, apresentando sempre que 

solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais 

legalmente exigidas; 

8.11. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

8.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas, inclusive quanto aos preços 

praticados na ata de registro de preços; 

8.13. Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta ata de 

registro de preços, de acordo com as especificações determinadas no termo de referência, assumindo a 

responsabilidade técnica pelos serviços prestados e pelos itens disponibilizados; 

8.14.  Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

8.15.  Entregar todas as solicitações da CONTRATANTE, independentemente da quantidade e ou valor 

do pedido; 

8.16. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, entregar os itens na sede do CONTRATANTE; 

8.17.  A empresa vencedora deverá apresentar nota fiscal do fabricante dos produtos ou comprovante 

de importação se for o caso; 
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8.18.  Todos os custos com transporte, locomoção, insumos e mão-de-obra serão sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 

9. CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 

9.1.  As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL; 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

9.3. No caso de registro de preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens 

nas seguintes hipóteses; 

9.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

9.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

 

10. CLÁUSULA DECIMA - FORO 

10.1. É eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Ata de registro de preços que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 

55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.  

Lagoa Formosa - MG, XXX de XXXXXX de 20XX. 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________   2. __________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 


