EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 031/2022
Município de Vila Flores - RS
Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2022
Tipo de julgamento: menor preço por item
Modo de disputa: aberto
Processo nº 105/2022
Edital de pregão eletrônico para a aquisição de
equipamentos e materiais odontológicos para
manutenção das atividades da Unidade Básica
de Saúde, para o ano de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA FLORES - RS, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de
empresa(s) para o fornecimento, com a entrega parcelada, de equipamentos e materiais
odontológicos, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 4676, de 23 de dezembro de
2016, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
www.pregaobanrisul.com.br, no dia 30 de maio de 2022, às 08h, podendo as propostas e os
documentos serem enviados até às 07h e 59 min, sendo que todas as referências de tempo
observam o horário de Brasília.
1. DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa(s) para o
fornecimento de equipamentos e materiais odontológicos para manutenção das atividades
da Unidade Básica de Saúde, para o ano de 2022, cujas descrições e condições de entrega
estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I).
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com
atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta
utilização.
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico
www.pregaobanrisul.com.br ou solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail:
licitacao2@pmvilaflores.com.br.
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
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 da senha, ainda que por terceiros;
2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por
meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando
os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão
pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto no item 9, deste edital.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham
a ser solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas)
horas.
4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da
sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar e enviar (anexar) suas Propostas no sistema eletrônico,
contendo os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail e a
assinatura do seu representante legal, e indicação completa do produto ofertado, marca,
referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e
totais dos itens, expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula,
englobando quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam

sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do
objeto ora licitado.
4.3 - As empresas vencedoras dos itens 01, 04, 05, 06, 07 devem apresentar amostra no
prazo de 3 (três) dias úteis sob pena de desclassificação do item.
4.4 - Os itens 28, 30, 34, 40 devem ser apresentados amostra ou catálogo. As empresas que
optarem por apresentar catálogo o mesmo deve ser anexado juntamente com o arquivo da
proposta relativa ao item, caso opte por enviar amostra, a mesma de deve ser apresentar no
prazo de 03 (três) dias úteis sob pena de desclassificação do item.
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos,
observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (anexo III);
5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do
documento;
5.1.6 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, para licitar ou contratar com a Administração
Pública, assinada pelo representante legal da empresa. (Anexo IV)
5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o
objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da
sessão, constante no preâmbulo.
5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo
de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou
anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a
utilização de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, através do site
www.pregaobanrisul.com.br, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e
deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
6.3.A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens
em campo próprio do sistema eletrônico.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor
estarão disponíveis na internet.
7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário
fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (zero
vírgula zero um centavo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto
em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 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.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada
automaticamente.
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, a pregoeira
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em
prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte
e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
www.pregaobanrisul.com.br.
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos
dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a
declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores
em até 05% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para
apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta,
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no
prazo previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor
inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os
critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do
desempate, se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários
ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance
ofertado, que sejam solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado
no item 3.3 deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de
referência da Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1.3 e 5.1.4, enviados nos
termos do item 3.1, serão examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das
certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio
eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e
certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto
se vencido o prazo de validade.
11.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração
exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de

regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova
documentação, que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde
que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às
exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital.
11.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.
12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de decadência
do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três)
dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua
decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade
competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias,
assinar o contrato.
14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
14.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital,
mediante a apresentação dos documentos na forma do art. 32, da Lei de Licitações,
atinentes aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob pena
de perda do direito à contratação.

14.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante
será convocado, 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 o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final em 31.12.2022.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado mediante empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na dotação orçamentária,
conforme segue:
06 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01– Fundo da Saúde - ASPS
10.301.0190.2069 – Manutenção Dos Serviços De Assistência Médica
3.3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
03– Fundo da Saúde – Recursos da União
10.301.0190.1222 – Equipamentos E Material Permanente Com Saúde Bucal
3.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente
10.301.0190.2229 – Manutenção Da Atenção Primária Em Saúde - Desempenho
3.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente

16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem
de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 10 (dez) dias contados da entrega.
16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará
a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
16.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável conforme Decreto Municipal nº 6005/2022, IN RFB nº 1.234/2012, bem como o
Anexo I – Tabela de atividades e alíquotas e Anexo II – Hipóteses de isenção.
16.6 Quando da apresentação da nota fiscal deverá ser destacada a retenção do Imposto de
Renda, nas alíquotas definidas por tipo de atividade, conforme tabela anexa à Instrução
Normativa, imposto este que será retido aos cofres municipais e descontado do valor líquido
a ser pago ao fornecedor.
16.6.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. As entregas devem ser realizadas de forma parcelada, conforme programação
estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com o
descrito no Termo de Referência (Anexo I).
17.2 Na ocasião do recebimento do objeto deste Processo Licitatório, serão verificadas e
avaliadas as características cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao
instrumento convocatório (quantidades, qualidade e especificações), podendo, em caso de
entrega em desacordo com o pedido e/ou com o ofertado, ser devolvido ao licitante para
troca e devida adequação, sob pena das sanções cabíveis, ficando as despesas de remessa a
cargo do licitante.
17.3 O produto rejeitado, por estar em desacordo com as especificações ou condições
exigidas no edital, deverá ser retirado nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição
ocorrer no ato de entrega; e b) em até 48 (quarenta e oito) horas após a contratada ter sido
devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
17.4 Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do
fornecedor, podendo sujeitar-se às penalidades previstas neste edital.
17.5 A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções
previstas por inadimplemento.
17.6 O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
17.7 A nota fiscal/fatura, correspondente às quantias entregues, deverá, obrigatoriamente,
ser apresentada junto com o seu objeto.
17.8. O recebimento definitivo do produto não exime a licitante vencedora de
responsabilidade pela perfeição, qualidade, quantidades, segurança, compatibilidade com o
fim a que se destina e demais peculiaridades deste, até mesmo dentro dos demais direitos
de consumidor do Município.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
eletrônico ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação
para fins de assinatura do contrato: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.pregaobanrisul.com.br.
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no
mesmo sítio eletrônico.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal nº 8.666/1993).
20.4. Anexos: I – Termo de Referência; II- Modelo de Proposta de Preços; III – Declaração
atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. IV - Modelo de
Declaração de Idoneidade; V – Minuta de Contrato;
20.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis/RS para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
Vila Flores/RS, 11 de maio de 2022.
EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
Prefeito Municipal
Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em _____/_____/________
____________________
Denise Arisi
Procuradora Jurídica
OAB/RS 63.385

ANEXO I
Termo de Referência

1. Objeto
Contratação de empresa(s) para o fornecimento aquisição de equipamentos e materiais
Odontológicos para manutenção das atividades, para o ano de 2022
2. Descrição dos itens
Item Descrição

1

2

3

4

5

6

Un.

Sonda exploradora de aço inoxidável, não
possui serrilhados (linha lite), Nº5 Garantia
de 2 anos contra defeito de fabricação. UN
Totalmente
autoclavável.
Apresentar
amostra.
Espelho plano autoclavável, estrutura em
aço inox, 304L, espelho 2,2cm de diâmetro
Nº5 CX com 10 unidades Garantia de 2 anos CX
contra defeito de fabricação. Totalmente
autoclavável.
Pinça clínica em aço inox, modelo 317, 16
cm de comprimento. Garantia de 2 anos
UN
contra defeito de fabricação. Totalmente
autoclavável.
Cureta de raspagem, cabo oco. Produzida
em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420;
Tamanho: 17 cm; Cabo: 8mm. Pacote com 4
unidades sendo a numeração: 11-12; PCT
Garantia de 2 anos contra defeito de
fabricação.
Totalmente
autoclavável.
Apresentar amostra.
Cureta de raspagem, cabo oco. Produzida
em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420;
Tamanho: 17 cm; Cabo: 8mm. Pacote com 4
unidades sendo a numeração: 7-8;. Garantia PCT
de 2 anos contra defeito de fabricação.
Totalmente
autoclavável.
Apresentar
amostra.
Cureta de raspagem, cabo oco. Produzida
em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420;
Tamanho: 17 cm; Cabo: 8mm. Pacote com 4
PCT
unidades numeração: 9-10. Garantia de 2
anos contra defeito de fabricação.
Totalmente
autoclavável.
Apresentar

Quant.

Valor Unitário
de Referência

Valor Total de
Referência

12

R$

20,27

R$ 243,24

1

R$

41,46

R$ 41,46

10

R$

18,23

R$ 182,30

2

R$

101,76

R$ 203,52

2

R$

102,40

R$ 204,80

2

R$

96,76

R$ 193,52

7

8

9

10
11
12
13

14

15

16

amostra.
Cureta de raspagem, cabo oco. Produzida
em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420;
Tamanho: 17 cm; Cabo: 8mm. Pacote com 4
unidades sendo a numeração: 13-14; PCT
Garantia de 2 anos contra defeito de
fabricação.
Totalmente
autoclavável.
Apresentar amostra.
Espátula para Resina Bolinha Nº 3 Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta
qualidade. 17cm de comprimento. Cabo em
UN
alumínio anodizado. Garantia de 2 anos
contra defeito de fabricação. Totalmente
autoclavável.
Espátula para Resina Nº1 - Produzido em
liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.
17cm de comprimento. Cabo em alumínio
UN
anodizado. Garantia de 2 anos contra
defeito
de
fabricação.
Totalmente
autoclavável.
Ponteira modelo perio supra para ponta de
UN
ultrassom perio - d700
Ponteira modelo perio sub para ponta de
UN
ultrassom perio - d700
Chave para aperto e desaperto de ponta de
ultrassom perio. Compatível com encaixe UN
quadrado
Porta matriz ivory adulto PMI 576
UN
Seringas carpule Aço inox. Projetada para
qualquer tubete padronizado de anestésico.
Registro na Anvisa. Garantia de 2 anos UN
contra defeito de fabricação. Totalmente
autoclavável.
Alavanca Seldin reta Nº 1; Instrumento
Cirúrgico não articulado não cortante.
Produzido em aço inoxidável. Utilizado para
UN
extração de dentes. Instrumental padrão,
qualidade e acabamento impecável.
Dimensões: 4 × 12 × 6 cm.
Alavanca Seldin para Raízes 1L Esquerda
Curva; Material: Aço Inoxidável Cirúrgicos;
UN
Tamanho: 15cm; Curva; Cabo oco,
anatômico; Garantia: 02 anos contra

2

R$

110,13

R$ 220,26

10

R$

75,19

R$ 751,90

10

R$

90,14

R$ 901,40

4

R$

214,94

R$ 859,76

4

R$

214,94

R$ 859,76

4

R$

203,33

R$ 813,32

6

R$

27,24

R$ 163,44

5

R$

37,44

R$ 187,20

1

R$

39,18

R$ 39,18

1

R$

31,86

R$ 31,86

17

18

defeitos
de
fabricação.
Validade
indeterminada;
Embalagem
plástica
individual com dados de identificação,
procedência e rastreabilidade; Certificações:
Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da
ABNT.
Alavanca Seldin para Raízes 1R Direita
Curva Material: Aço Inoxidável Cirúrgicos;
amanho: 15cm; Curva; Cabo oco, anatômico;
Garantia: 02 anos contra defeitos de
fabricação.
Validade
indeterminada;
Embalagem plástica individual com dados de
identificação, procedência e rastreabilidade;
Certificações: Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.
Caneta Odontológica de Alta Rotação Z46SL
- caneta odontológica (ponteira) de alta
rotação z46sl -led standard triplo pb prata ac
latão, com reg. ANVISA. Conexão: Borden (2
furos). Diâmetro da cabeça:11,3 mm;
Rotação:290.000 a 420.000 RPM; Pressão de
trabalho (bar):2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +5%Consumo de ar:34 l/min. +- 10%Nível
sonoro:65 DbPeso Líquido:65 g. Principais
características: Iluminação por LED Push
Button;
Cabeça
Standard:
Tamanho
reduzido, ideal para procedimentos em
dentes posteriores e em locais de difícil
acesso. Diâmetro da cabeça: 11,3 mm. Spray
Triplo Ventilado: Três jatos de água
direcionados simetricamente para a ponta
da broca, formando uma névoa úmida
densa, garantindo uma refrigeração eficiente
na área de trabalho. Três jatos de ar que
previnem o refluxo de névoa contaminada
para o interior da turbina. Rolamentos com
esferas cerâmicas; Rotor balanceado
eletronicamente. Estabiliza o rotor evitando
vibrações, aumentando a sua vida útil.
Gerador de Luz integrado a peça de mão.
Corpo e cabeça confeccionados em liga
metálica de cobre e zinco: Maior resistência

UN

1

R$

34,86

R$ 34,86

UN

1

R$

883,33

R$ 883,33

19

20

21

22

23

24

mecânica a impactos, como quedas ou
batidas. Tratamento superficial: Possui
camadas de níquel e cromo, garantindo
resistência aos processos de autoclavagem.
Autoclavável até 135°
Broca de alta rotação cilindrica - referência
da broca: 1091; Tipo de ponta: Cilíndrica
Topo Plano; Granulometria: Médio; FIG:
109/836; Shank: 314; Diâmetro máximo da
parte ativa (Ø ISO): 009; Comprimento da
parte ativa (L): 3,0; Velocidade de rotação
recomendada:
250.000-300.000
rpm;
Velocidade de rotação máxima: 450.000
rpm; Registro ANVISA
Broca carbide esférica baixa rotação Nº1.
Desenvolvidas para proporcionar corte mais
eficiente, redução de vibração e risco de
fratura. Permite múltiplas autoclavagens
sem risco de corrosão.
Broca carbide esférica baixa rotação Nº2.
Desenvolvidas para proporcionar corte mais
eficiente, redução de vibração e risco de
fratura. Permite múltiplas autoclavagens
sem risco de corrosão.
Contra-ângulo. Especificações Técnicas:
Encaixe
INTRAmatic
Spray
Externo
Transmissão 1:1 Rotação Mínima 5.000.
Rotação Máxima 20.000. Garantia de 12
Meses. A peça de mão pode ser autoclavada.
Que seja com baixo nível de ruído e
vibração.
Micromotor 500; Acoplamento Borden
INTRAmatic. Spray Interno.
Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe
INTRAmatic Universal: fácil manuseio:
permite giro livre de 360º. Baixo nível de
ruído e vibração: menos estresse para o
dentista e paciente. Esterilizável em
autoclave até 135°C. Garantia de 12 Meses
Fotopolimerizador Fotoclareador Emitter
Now Duo, Bivolt AUT 90-240. Display digital.
Profundidade de polimerização de 6mm.
Temporizador para Polimerização modo
Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos.

UN

50

R$

1,84

R$ 92,00

UN

50

R$

9,99

R$ 499,50

UN

50

R$

9,99

R$ 499,50

UN

1

R$

613,77

R$ 613,77

UN

1

R$

701,67

R$ 701,67

UN

1

R$ 2.013,33

R$ 2.013,33

25
26
27

28

Temporizador para Polimerização modo
High e Ortho: 03 segundos. Com bip sonoro
indicativo a cada 5 segundos e no final da
operação. Tempo máximo de uso continua:
300 segundos.
Comandos de programação na própria
caneta. Corpo confeccionado em ABS
injetado. Ponteira metálica removível e com
giro de 360º. Intensidade de luz constante,
independentemente do nível de carga da
bateria. A solidificação (cura) da resina não é
afetada pela diferença de carga da bateria.
Tempo de uso com carga total – 120
minutos. Silencioso, pois não necessita de
ventilação forçada. Bivolt automático 100 –
240V. Lente da ponteira substituível.
Sistema stand by. Desliga automaticamente
após 2 minutos sem utilização. Wireless
(sem fio). Maior praticidade de manuseio.
Luz azul-violeta gerada por LED de alta
potência. Amplo espectro de comprimento
de onda (385 à 515nm): A ação conjunta de
3 leds polimeriza todos os fotoiniciadores e
materiais do mercado. Ponteira metálica.
Garantia de maior resistência em eventuais
quedas. Polimerização de 3 segundos para
camadas compósitas de até 2mm. Colagem
do bráquete em 9 segundos; três
polimerizações de 3 segundos variando
entre as margens. Comprimento sem a
ponteira:16,8 cmComprimento com a
ponteira:24,0
cmAlimentação:Bivolt
automático 100 – 240VFreqüência:50/60 Hz
Flúor gel acidulado com sabor morango 200ml cada
Banda matriz aço 0,05 x 5 mm - 50 cm
Banda matriz de aço 0,05 x 7 mm - 50 cm
Ionomero de Vidro com Compósito para
Bases Cavitarias, Fotopolimerizavel, seringa
antigotejamento que impede a perda de
material alta resistência à compressão e à
força transversal. Ionoseal á aplicado
diretamente da seringa, dispensando
misturas.
É
fotopolimerizável
(20s),

FR

7

R$

6,13

R$ 42,91

UN
UN

20
20

R$
R$

3,21
2,50

R$ 64,20
R$ 50,00

CX

4

R$

220,94

R$ 883,76

29

30

31

32

33

34

35

36

radiopaco e possui liberação contínua de
flúor. Cor universal opaco. CAIXA COM 2
SERINGAS. Se validade curta deve
apresentar carta de troca. Apresentar
amostra ou catálogo na licitação.
Condicionador ácido para esmalte e dentina
2,5 ml 37%
Papel carbono para articulação embalagem
com 12 unidades - azul e vermelho. dupla
face. 90 micra. apresentar amostra ou
catálogo na licitação.
Anestésico local com cloridrato de lidocaína
2% sem vasoconstritor (caixa 50 tubetes).
Cloridrato de Articaína. Fórmula química:
Cloridrato
de
3-N-propilaminopropionilamino-2carbometoxi4-metiltiofeno. Cartucho contendo 5 blisters com
10 carpules (tubetes) de 1,8 mL cada. Para
uso exclusivo via injeção por infiltração ou
por bloqueio de nervo.
Aplicadores descartáveis 2 pontos de dobra
tamanho regular - 2 mm frasco com 100
unidades
Adesivo de Frasco Único Fotopolimerizável,
frasco com 6ml, contém MDP, com partícula
de carga de 5nm, solvente à base de água e
álcool, com tampa “flip top, Menor
espessura de película, em torno de 7 µm.
Sistema adesivo com nanotecnologia.
Adesivo com 10% em peso de carga
(nanopartículas de sílica com tamanho de 5
nanômetros); apresentar amostra ou
catálogo na licitação.
Moldeira de cera maleável, revestida com
espuma hidrófila, adapta-se à arcada
dentária, facilitando a penetração do gel de
flúor nos espaços interproximais. caixa com
100 unidades; Cor Amarela: Para pacientes
de 3 a 6 anos. Cor Azul: Para pacientes de 6
a 12 anos.
Cunha em madeira - Produzida em madeira
especial; caixa com 100 unidades; possuem
formato anatômico da ameia; sem farpas,

SER

9

R$

5,65

R$ 50,85

UN

5

R$

7,17

R$ 35,85

CX

1

R$

157,53

R$ 157,53

CX

10

R$

182,89

R$ 1.828,90

CX

20

R$

10,85

R$ 217,00

FR

5

R$

76,76

R$ 383,80

CX

5

R$

31,42

R$ 157,10

CX

5

R$

15,83

R$ 79,15

37

38

39

40

41

42

tingidas com pigmentos atóxicos; pronta
para uso, disponível em 5 tamanhos
codificados por cores facilitando sua
escolha; Registro ANVISA
Restaurador Universal. Composição Filtek
Z350 XT: cerâmica tratada com silano,
bisfenol a diglicidil eter dimetacrilato (bisgma), bisfenol a polietilenoglicol dieter
dimetacrilato (bis- ema), sílica tratada com
silano, silica - oxido de zircônia tratado com SER
silano,
diuretano
dimetacrilato,
dimetacrilato polietilenoglicol, dimetacrilato
de trietileno glicol (teg- dma) 2,6-di-tercbutil-p-cresol- (bht) e pigmentos A2B 4
gramas
Restaurador Universal. composição filtek
z350 xt: cerâmica tratada com silano,
bisfenol a diglicidil eter dimetacrilato (bisgma), bisfenol a polietilenoglicol dieter
dimetacrilato (bis- ema), sílica tratada com
silano, silica - oxido de zircônia tratado com SER
silano,
diuretano
dimetacrilato,
dimetacrilato polietilenoglicol, dimetacrilato
de trietileno glicol (teg- dma) 2,6-di-tercbutil-p-cresol- (bht) e pigmentos A3B 4
gramas
Tira Matriz de Poliéster 120 x 10 x 0,5mm.
EMB
Embalagem c/ 50 unidades.
Tira de Lixa Abrasiva em Aço - embalagem
com 12 tiras - 4mm - flexíveis e se adaptam
ao contorno das regiões proximais para
qualquer tipo de material. Seus Diamantes
naturais possuem maior durabilidade e um EMB
corte macio. Seu centro neutro facilita a
inserção entre os dentes. Autoclavável.
Fabricadas em aço inox. Apresentar a ostra
ou catálogo na licitação.
Tiras Abrasivas – Poliéster - fabricadas com
óxido de alumínio selecionado, com
granulometria média e fina - caixa com 150 CX
unidades tamanho 170x4mm; Registro
ANVISA/M.S.
Lubrificante Spray para Alta e Baixa
UN
Rotação 100ml - leo mineral não tóxico, de

10

R$

224,67

R$ 2.246,70

8

R$

224,67

R$ 1.797,36

5

R$

39,17

R$ 195,85

4

R$

8,76

R$ 35,04

10

R$

12,79

R$ 127,90

1

R$

24,84

R$ 24,84
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baixa viscosidade e com elevado grau de
pureza;
previne oxidações e lubrifica as partes
móveis de instrumentos odontológicos; Uma
vez aplicado o produto, este suporta altas
temperaturas (temperatura de esterilização)
sem perder suas propriedades anti-oxidante
e lubrificante; Para Alta e Baixa Rotação.
Indicado para lubrificação e prevenção de
oxidação em rolamento e mancais de
deslizamento
de
instrumentos
odontológicos, antes de cada ciclo de
esterilização.
Ionômero de Vidro Para Cimentação Embalagem com 3 Seringas QuickMix de
8,5g cada + 30 Pontas Misturadoras tipo 10.
que tenha excelente adesão à estrutura
dentária. Selamento marginal perfeito.
Resistente à ação da umidade e de ácidos.
Autoadesivo: adesão segura e rápida sem
primer ou condicionador. Imediata remoção
de
excessos
após
uma
rápida
fotopolimerização
opcional.
Seringa
QuickMix, para uma ótima aplicação e uma
mistura sempre bem proporcionada.
Validade: 18 meses após data de fabricação.
Contém
flúor.
Autoadesivo.
Autopolimerizável, com possibilidade de
imediata remoção de excessos após rápida
fotopolimerização opcional. Rendimento: 3
seringas 36-42 app. Registro ANVISA
Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Embalagem com 13g de Base + 11g de
Catalisador + 1 Bloco de Mistura. Serve
como proteção pulpar em especial em
cavidades profundas; Cimento sem eugenol
não interfere em futuro reembasamento do
provisório nem na futura cimentação
adesiva, preparos protéticos são mais
agressivos à polpa e o ideal é utilizar um
cimento que ao mesmo tempo seja protetor,
como o Hydro C; Presa rápida: rápido
endurecimento; Biocompatível; Registro na
Anvisa

UN

1

R$

94,92

R$ 94,92

UN

2

R$

28,81

R$ 57,62

45

46

Lima K 25mm .Conteúdo da embalagem: 6
unidades de Lima K; (15-40) Sistema:
Manual; Comprimento: 25mm; Série: 1ª
Série; Não estéril; Autoclavável a 121°C; Alta
durabilidade;
Secção
transversal
quadrangular; Uso exclusivo odontológico;
Validade: Indeterminada; Registro ANVISA
Espelho de Mão - Espelho toucador com
cabo.
19,5cm de comprimento. Na cor cinza

UN

2

R$

20,58

R$ 41,16

UN

1

R$

49,99

R$ 49,99

PACO
TE

10

R$

20,75

R$ 207,50

10

R$

1,85

R$ 18,50

47

Touca cirúrgica pacote com 100 unidade

48

Saquinho plástico, 6x24 cm embalagem com
PCT
100 Unidades

2.1 A licitante deverá observar:
a) na Proposta deverá constar a Marca e Modelo do item;
b) As empresas vencedoras dos itens 01, 04, 05, 06 e 07 devem apresentar amostra no
prazo de 3 (três) dias úteis sob pena de desclassificação do item, a contar da abertura do
Certame.
c) Os itens 28, 30, 34, 40 devem ser apresentados amostra ou catálogo. As empresas que
optarem por apresentar catálogo o mesmo deve ser anexado juntamente com o arquivo
da proposta relativa ao item, caso opte por enviar amostra, a mesma de deve ser
apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis sob pena de desclassificação do item, a contar
da abertura do Certame.
d) As amostras devem ser entregues na Prefeitura Municipal de Vila Flores, Endereço Rua
Fabiano Ferretto, nº 200, Centro, aos cuidados do Pregoeiro.
e) os equipamentos devem ser novos e ter garantia mínima de 12 (doze) meses;
f) o prazo de entrega deverá ser em 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva
Ordem de Compra/Fornecimento), diretamente nos locais mencionados na Ordem de
Compra;

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
AO
MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de aquisição de equipamentos e
materiais Odontológicos para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde, para
o ano de 2022, do edital de Pregão Eletrônico nº 031/2022, acatando a todas as estipulações
consignadas no mesmo, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Odontológicos para manutenção das
atividades da Unidade Básica de Saúde, para o ano de 2022.
Item Descrição

Unid. Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Marca

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas
determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os
nossos custos e quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação.
Nome da empresa:
Endereço:
Cidade:
CNPJ/MF N°:
Fone:
E-mail:
Conta Bancária/Agência:__________________________
Local e data

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

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico n°: 031/2022
Processo de Licitação nº: 105/2022

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

Vila Flores, de xx de xxx de 2022.

_____________________________
(Nome e assinatura do
responsável legal pela empresa)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico nº 031/2022, que a
empresa ........................................................., CNPJ nº ....................................., não foi
declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como a inexistência de fato superveniente
impeditivo para contratação com o Poder Público, sendo que comunicarei qualquer fato ou
evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômicofinanceira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________________
Assinatura do representante Legal
Carimbo do CNPJ

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE VILA FLORES, entidade de direito público interno, CNPJ nº 91.566.869/0001-53, sito à
Rua Fabiano Ferretto, 200, Vila Flores/RS, representado neste ato por seu Prefeito Municipal Sr.
Evandro Antônio Brandalise, e
CONTRATADA:
(NOME DA EMPRESA CONTRATADA), CNPJ nº xxxxxx, localizada na (endereço completo da empresa
contratada), representada neste ato por xxxxxx.
OBJETO e FUNDAMENTO:
O presente contrato disciplina a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, para o ano de 2022., oriundo
do processo de Licitação nº 105/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2022, regido pela
Lei 8.666/93, nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
I - PREÇO: A CONTRATADA se obriga, na forma estabelecida no Edital, e nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, cujas condições integram o presente Contrato, na entrega de aquisição de Equipamentos e
Materiais, conforme descrições, especificações e valores a seguir:
(…)
II- FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados da
entrega, mediante a apresentação da nota fiscal, e condicionado a verificação e aprovação da
Secretaria competente.
a) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável
conforme Decreto Municipal nº 6005/2022, IN RFB nº 1.234/2012, bem como o Anexo I – Tabela de
atividades e alíquotas e Anexo II – Hipóteses de isenção.
b) Quando da apresentação da nota fiscal deverá ser destacada a retenção do Imposto de Renda, nas
alíquotas definidas por tipo de atividade, conforme tabela anexa à Instrução Normativa, imposto este
que será retido aos cofres municipais e descontado do valor líquido a ser pago ao fornecedor.
b.1) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
CLÁUSULA SEGUNDA - ENTREGA DO OBJETO
I - O Contratado, no fornecimento do objeto, deverá observar:
a) que as mercadorias sejam inteiramente novas, jamais utilizados para qualquer fim, inclusive
testes;
b) não serão aceitos na entrega, produtos de marcas/modelos ou fabricantes diferentes daquelas
constantes na proposta vencedora;
c) As entregas devem ser realizadas de forma parcelada, conforme programação estabelecida pela
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com o descrito no Termo de Referência
(Anexo I);
d) a entrega dos itens deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva
Ordem de Compra/Fornecimento), diretamente nos locais mencionados na Ordem de Compra;
e) o transporte será de responsabilidade da Contratada, até a respectiva Secretaria;

f) obediência estrita aos termos do edital e do contrato firmado;
g) na ocasião do recebimento do objeto deste Processo Licitatório, serão verificadas e avaliadas as
características cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao instrumento convocatório
(quantidades, qualidade e especificações), podendo, em caso de entrega em desacordo com o
pedido e/ou com o ofertado, ser devolvido ao licitante para troca e devida adequação, sob pena das
sanções cabíveis, ficando as despesas de remessa a cargo do licitante;
h) o produto rejeitado, por estar em desacordo com as especificações ou condições exigidas no
edital, deverá ser retirado nos seguintes prazos: a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato de
entrega; e b) em até 48 (quarenta e oito) horas após a contratada ter sido devidamente notificada,
caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega;
i) verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do fornecedor, podendo
sujeitar-se às penalidades previstas neste edital;
j) a recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por
inadimplemento;
k) o produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte;
l) a nota fiscal/fatura, correspondente às quantias entregues, deverá, obrigatoriamente, ser
apresentada junto com o seu objeto;
m) o recebimento definitivo do produto não exime a licitante vencedora de responsabilidade pela
perfeição, qualidade, quantidades, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e demais
peculiaridades deste, até mesmo dentro dos demais direitos de consumidor do Município.
CLÁUSULA TERCEIRA - PROPOSTA
O preço apresentado é o da proposta, sem reajustamentos.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato terá prazo de duração até 31/12/2022.
Parágrafo Único: havendo prevalência do interesse público, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, independente do prazo de duração ou da quantidade consumida pelo
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas da presente avença correrão conforme o estabelecido na confirmação de
dotação orçamentária conforme segue:
06 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01– Fundo da Saúde - ASPS
10.301.0190.2069 – Manutenção Dos Serviços De Assistência Médica
3.3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
03– Fundo da Saúde – Recursos da União
10.301.0190.1222 – Equipamentos E Material Permanente Com Saúde Bucal
3.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente
10.301.0190.2229 – Manutenção Da Atenção Primária Em Saúde - Desempenho
3.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - FATOS IMPEDITIVOS
Ocorrentes motivos de caso fortuito ou de força maior impeditivos da entrega do objeto, deverá a
contratada comunicá-las por escrito ao Contratante. Enquanto perdurarem tais motivos, ficam
suspensos os direitos e deveres decorrentes do contrato.
Parágrafo Único: na ocorrência das hipóteses acima, ao CONTRATANTE fica assegurado o direito de
chamar novo fornecedor, respeitadas as condições ou licitações, enquanto perdurar a suspensão.
CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES
Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração, estará sujeita às seguintes
penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo Primeiro - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:
I- UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração, quando prevalecer
o interesse público, sem direito à ressarcimento de prejuízos futuros ao ato da rescisão;
II- AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
III- JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.
IV- Quando ocorrer qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, os casos do art. 78, inciso 1 a XI, fica estabelecido
multa, em favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Parágrafo Segundo: O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na forma
do art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem que assista a contratada qualquer indenização,
ressalvada aquela prevista no § único art. 59.
CLÁUSULA NONA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o presente contrato no prazo de 05 (cinco) dias da
homologação da licitação, sujeitará o mesmo a multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do
contrato estimado, para esses efeitos e os da cláusula anterior, no valor da quantidade total da
proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E SUBSTABELECIMENTO DE DIREITOS
Não é permitida a cessão do presente contrato, parcial ou total, sob pena de rescisão e aplicação das
sanções legalmente previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO
A contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições e requisitos
atinentes ao objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO
O contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93, e alterações, sem prejuízo das demais
legislações pertinentes e Pregão Eletrônico nº 031/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir litígios decorrentes da presente avença.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato, em três vias de igual
teor e forma, depois de lido e achado conforme, juntamente com duas testemunhas.
Vila Flores, xx de xxxxxx de 2022.

(REPRESENTANTE)
(EMPRESA CONTRATADA)
Testemunhas:
01) ______________________________
CPF:

Este contrato foi devidamente examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em _____/_____/________
____________________
Denise Arisi
Procuradora Jurídica
OAB/RS 63.385

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
MUNICÍPIO DE VILA FLORES
02) _______________________________
CPF:

