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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 
       
         

1. PREÂMBULO  
1.1 O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO - RS, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Administração, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 041/2014, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal n.º10.520 de 17 
de julho de 2002, Decreto municipal nº 04 de 18 de Janeiro de 2017, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos.  

1.2 A realização do Pregão será no dia 21 de Maio de 2015 às 9 horas, na Sala de Licitações, 
no Centro Administrativo localizado na Av. São João Batista, 415, Centro do município de Novo 
Barreiro – RS. 

1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes contendo 
as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 8:30h até as 9h, após este horário 
dar-se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação. 

2.  DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 
 2.1 Constitui objeto da presente licitação Aquisição parcelada de Material Odontológico e 
Ambulatorial para atendimento das UBS do município de Novo Barreiro, conforme descrições 
e especificações do Anexo I, do presente edital. 
 2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo descrita. 

Dotações orçamentárias: 
05 – Secretaria Municipal da Saúde 
0501.10.301.0109.2035.339030.36 – Material Hospitalar e Ambulatorial 
0501.10.301.0109.2036.339030.10 – Material Odontológico 
0501.10.301.0109.2036.339030.36 - Material Hospitalar e Ambulatorial 
 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 3.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste Edital, e: 
3.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

em todas as esferas; 
3.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
3.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 
 

3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
3.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira e pela Equipe de 
apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal 
situação jurídica. 
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3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 
renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefícios da Lei Complementar 
123/2006 e 147/2014, aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.2.6. O empate mencionado no item 2.2.5será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 2.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 2.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
definida no subitem 2.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

3.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão 
pública, após verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital,  sob pena de 
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

3.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as 
respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

3.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.12, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado 
à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 

através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
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acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 

b)se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 

outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  
ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou 
b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 

pregoeiro. 
4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por 
fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 
 4.5. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os 
direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou 
de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
    
   

 
 
 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
5.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no 

horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta 
de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e 
indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
 
 
 
 

 
 
 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do 
envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, 
Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração constante no 
ANEXO II . 
 

À Prefeitura Municipal de Novo Barreiro 
Processo Licitatório n° 019/2015 
Pregão Presencial N° 010/2015 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
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6 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 
6.1. No dia 21 de Maio de 2015 às 9 horas, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

6.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 

6.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata 
de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 
7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico em folhas da empresa, sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I deste 
edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 
houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) Especificar preço unitário e total por item, cotado conforme modelo de proposta deste 
Edital, inclusive. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros. 

c) Deve conter a descrição completa do produto ofertado, marca, nº do registro no MS 
ou Anvisa e demais dados técnicos.  

d) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da 
Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

 
7.2. No referido preço deverão estar incluídas todas e quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte, frete ou terceiros, 
que correrão por conta do licitante vencedor. 

7.3.Prazo de entrega – Os produtos constantes do Anexo I, deverão ser entregues de forma 
parcelada, e quando solicitado em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da nota de empenho ou 

Prefeitura Municipal de Novo Barreiro 
Processo Licitatório n° 019/2015 
Pregão Presencial N° 010/2015 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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Ordem de Fornecimento, de acordo com a quantidade solicitada, os produtos devem estar 
devidamente personalizados com: nome e quantidade do produto; data de fabricação e validade. 

7.4 prazo de validade do(s) produtos(s) fornecido(s),deverá ser, de no mínimo, de 12 
(doze) meses da data de fabricação, contado do recebimento pelo Município. 

7.5. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, três casas decimais após a vírgula. 

7.6. A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa dos lances e de 
acordo com as especificações do produto. 

7.7. O proponente deverá preencher sua proposta em arquivo disponibilizado pelo 
município de Novo Barreiro – RS, em disquete, CD-R ou pen drive, não podendo alterar sua 
configuração, apenas digitar marca, nº registro no MS e o valor unitário. Este arquivo em mídia 
deverá ser entregue junto com o envelope da proposta financeira, sendo que o mesmo será 
importado para o programa do pregão. 

 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 

8.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

8.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 

8.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 

8.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
8.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% 
sobre o valor do item apurado após cada lance. 



6 

8.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, 
com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

8.13 Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
814 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
8.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

8.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

8.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
9 - DA HABILITAÇÃO: 
9.1Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 
9.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 

seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para a presente 
licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

9.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo 
Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

9.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2. Da habilitação jurídica 
a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 
 
 9.3. Regularidade fiscal 
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a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 

licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço; 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de CND 

– Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa;  
e.1) O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 

PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. 
Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que 
entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB e PGFN; 

f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

g) Certidão Negativa de Falência e concordata. 
h)Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).                                                                                                                           
 
9.4 Regularidade Técnica 
a) Autorização do Ministério da Saúde para armazenar e distribuir medicamentos (AFE ou 

protocolo); 
b) Licença ou alvará da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 
c) Certificado do Conselho Regional ou Federal de Farmácia; 
 
O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Obs: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da 
Prefeitura de Novo Barreiro, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

 
10 - DA ADJUDICAÇÃO: 
10.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação 
e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

10.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o 
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

http://www.tst.jus.br/certidao).
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10.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor 
proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 

do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

11.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 11.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 
12 – DA ENTREGA: 
12.1. Os produtos constantes do Anexo I quando solicitados deverão ser entregues em até 5 

(cinco) dias uteis após o envio da nota de empenho ou Ordem de Fornecimento, de acordo com a 
quantidade solicitada, os produtos devem estar devidamente personalizados com: nome e 
quantidade do produto; data de fabricação e validade. 

12.2. Verificada a não-conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste Edital. 

12.3. A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto devendo 
conter todos os itens, quantidades e valores iguais a Nota de Empenho. 

12.4. A entrega deverá ser na UBS Municipal, na Rua 1° de Maio, junto ao Pronto 
Atendimento Municipal – Centro – Novo Barreiro– RS, no horário das 8hs às 12hs e das 13h às 17hs. 

 
13 - DO PAGAMENTO: 

           13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria através 
de cheque, ou transferência bancária em conta corrente, em nome do Licitante. 

13.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

13.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos 
vínculos orçamentários – Recursos Próprios e Recurso Federal. 

 
14 – DAS PENALIDADES: 
14.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total que lhe foi adjudicado. 



9 

14.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do 
Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d)não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
14.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe 
o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 15.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

 15.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Todos os  materiais odontológicos e ambulatoriais ofertados deverão atender aos 

requisitos de qualidade, e registrados no ministério da Saúde. O prazo de validade não pode ser 
inferir a 12 meses da data da entrega. 

16.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo barreiro, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Av. São João Batista, 415 ou pelo telefone/fax 
55.3757-1100 ou pelo e-mail: licitacoes@novobarreiro.rs.gov.br, no horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 

16.3.Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 

16.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

16.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

16.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 

mailto:licitacoes@novobarreiro.rs.gov.br,
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de Novo Barreiro, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor 
inicial contratado. 

16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 

15.9 São anexos deste Edital: 
Anexo I – Especificações Técnicas – Modelo de Proposta; 
Anexo II – Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

 Anexo IV–Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 Anexo V – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
 Anexo VI – Minuta do Contrato 
 
 16.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira das 
Missões- RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
 

 
Novo Barreiro – RS 08 de Maio de 2015. 

 
 

Ivandro da Silva Schlemer 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 
 

________________________ 
Paulo Roberto Ihme 

OAB RS 32.558 
Assessor Jurídico 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ MODELO DE PROPOSTA 

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 010/2015, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo. 

 
 

PROPOSTA FINANCEIRA 
EMPRESA:         

CNPJ:       Contato: 

Endereço:                   Cidade:                                          Estado: 

Fone:         E-mail: 

  
Item Descrição Quat. Und Marca 

 
Vlr.Unit Valor 

Total 
1. Adesivo dentinário, contendo 10% de 

sílica coloidal (partícula de tamanho 5 
mm). Frasco único de no mínimo 6g. 
MARCA: SINGLE- BOND – 3M 

05 Frasco 

   

2. Água oxigenada 10V, solução a 3%, para 
assepsia,  frasco com 1000ml 32 Frasco    

3. Agulha gengival 30G curta, caixa com 
100 und. 08 Caixas    

4. Álcool etílico hidratado 70 % embalagem 
1 litro 140 L    

5. Algodão em rolete pacote com 100 
unidades (exceto marca Apolo) 150 Pcte    

6. Algodão hidrófilo, com fibras 100% 
algodão, com 30 cm de largura, branco, 
livre de impurezas e grumos. 
Acondicionado em rolo com camada 
contínua sobre papel apropriado. Pacote 
com 500gr 

55 Pct 

   

7. Anestésico cloridrato de Articaina + 
epinefrina 72mg/18µg. Embalagem com 
50 ampolas de 1,8 ml 

05 Caixas 
   

8. Anestésico cloridrato de lidocaína a 0,02g 
e fenilefrina a 0,0004g, embalagem com 
50 anestubes de 1,8ml. 

10 Caixas 
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9. Anestésico cloridrato de prilocaína 30mg 
+ felipressina 0,03UI (Citocaina 3%) 
embalagem com 50 tubetes de 1,8ml 

02 Caixas 
   

10. Anestésico tópico com 20% de 
benzocaína, tubo com 12 g. Sabor tutti 
fruti e pino colada. 

30 Und 
   

11. Aplicadores descartáveis Microbrush 
fino, cores vivas, pontas em fibras não 
absorventes e resistente à abrasão, dois 
tamanhos precisos de cabeças para 
aplicação em áreas de difícil acesso. 
Embalagem com 100 und. 

03 Und 

   

12. Aplicadores descartáveis Microbrush 
Regular (médio), cores vivas, pontas em 
fibras não absorventes e resistente à 
abrasão, dois tamanhos precisos de 
cabeças para aplicação em áreas de difícil 
acesso. Embalagem com 100 aplicadores. 

08 Und 

   

13. Banda matriz confeccionada em aço inox  
5 mm 10 Und    

14. Banda matriz confeccionada em aço inox 
7 mm. 10 Und    

15. Bicarbonato de sódio granulação extra 
fina, sabor menta, frasco com 200gr. 04 Frasco    

16. Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 02, para motor de baixa rotação, 
com trava para adaptação no contra 
ângulo, esterilizável.  

20 Und 

   

17. Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 04, para motor de baixa rotação, 
com trava para adaptação no contra 
ângulo, esterilizável.  

20 Und 

   

18. Broca de aço carbono Carbide esférica 
número 06, para motor de baixa rotação, 
com trava para adaptação no contra 
ângulo, esterilizável. 

20 Und 

   

19. Broca Zekrya 28mm FG em aço carbide 
formato tronco-cônico, ponta ativa 
0,8mm de diâmetro, com encaixe em aço 
inoxidável adaptável as diferentes canetas 
de alta rotação, esterilizáveis. 

04 Und 

   

20. Brocas alta rotação 2135F para 
acabamento de resina composta, ponta 
com granulações finas e extas finas, 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável a diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis. 

10 Und 

   

21. Brocas alta rotação 3118F para 
acabamento de resina composta, ponta 
com granulações finas e extas finas, 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 

10 Und 
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adaptável a diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis.  

22. Brocas alta rotação 3168F para 
acabamento de resina composta, ponta 
com granulações finas e extras finas, 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável a diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis.  

10 Und 

   

23. Brocas alta rotação diamantada 1011 em 
aço inoxidável, ponta com granulações 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável as diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis. 

30 Und 

   

24. Brocas alta rotação diamantada 1012 em 
aço inoxidável, ponta com granulações 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável as diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis.  

30 Und 

   

25. Brocas alta rotação diamantada 1014 em 
aço inoxidável, ponta com granulações 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável as diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis.  

30 Und 

   

26. Brocas alta rotação diamantada 1015 em 
aço inoxidável, ponta com granulações 
uniformes, encaixe em aço inoxidável 
adaptável as diferentes canetas de alta 
rotação, esterilizáveis.  

20 Und 

   

27. Brocas alta rotação diamantada 1015HL 
em aço inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, encaixe em aço 
inoxidável adaptável as diferentes canetas 
de alta rotação, esterilizáveis. 

10 Und 

   

28. Brocas alta rotação diamantada 1016HL 
em aço inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, encaixe em aço 
inoxidável adaptável as diferentes canetas 
de alta rotação, esterilizáveis.  

20 Und 

   

29. Cariostático 30 % frasco com 5 ml 04 Frasco    
30. Cimento de ionômero de vidro para 

restauração (R) líquido com 8ml 30 Und    

31. Cimento de ionômero de vidro para 
restauração (R) pó com 10 gr.  20 Und    

32. Cimento Ionômero de Vidro Restaurador 
Fotopolimerizavel, Fotoativado, cura 
tripla, estojo com: 1 frasco de Pó cor A3 
ou A1 com 5g. 1 frasco de Líquido com 
2,5mL, 1 frasco de Primer com 2,5mL,  1 
frasco de Natural Glaze com 5mL. 

02 Und 

   

33. Cimento Restaurador provisório 
(obturador temporário) composto por: 01 Und    
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aglutinantes hidrófilo, óxido de zinco e 
sulfato de cálcio, frasco com 25g. 

34. Cimento Restaurador Provisório IRM, 
composto por: óxido de zinco e Eugenol, 
contendo kit com 38g pó e 15ml líquido.  

02 Und 
   

35. Compressas de gaze com dimensões de 
7,5 com x 7,5 cm, com densidade de 13 
fios por cm2. Não esterilizadas. Pacote 
com 500 compressas de gaze em 100% 
algodão hidrófilo embaladas em papel 
grau cirúrgico esterilizadas por óxido de 
etileno. Alto grau de absorção; - Isentas 
de impurezas; Especificações Técnicas: 8 
camadas e 5 dobras; - Dimensões: 
Fechada – 7,5 cm x 7,5 cm; Densidade: 13 
fios por cm2; Cor: branca. 

520 Pcte 

   

36. Condicionador ácido gel 37%, base 
aquasa contendo ácido fosfórico a 37% e 
2% de clorexidina. Embalagem com 3 
seringas de 2,5ml cada. 

05 Und 

   

37. Cunhas anatômicas de madeira, caixa 
com 100 und.  02 Caixas    

38. Curativo alveolar com própolis, frasco 
com 10 gr. 02 Und    

39. Detergente enzimático com PH neutro, 
concentrado e biodegradável. 
Composição: álcool isopropílico, enzimas 
protease 17%, amilase 17%, lipase 15% e 
carbohidrase 15%, alquipoliglucosideo, 
nonil fenol, EDTA, corante, essência e 
água desmineralizada. Embalagem 1 litro 

04 Litros 

   

40. Discos sof-lex (granulação média cor 
vermelha), pacote com 30 discos. 02 Pcte    

41. Enxaguatório Bucal – Solução bucal à 
base de Gluconato de Clorhexidina a 
0,12%, frasco com 2 litros. 

02 Und 
   

42. Escova Robinson reta, branca 10 Und    
43. Espelho bucal plano nº 5, para uso em 

cabo roscável, confeccionado em aço 
inoxidável autolavável.  

40 Und 
   

44. Esponja hemostática de colágeno 
(gelatina) liofilizada,  Embalada em 
blister individual, Esterilizada por 
irradiação. Caixa com 10 und. 

02 Caixa 

   

45. Fio de sutura nylon nº 4-0, 
monofilamento preto, classe II, cuticular, 
caixa com 24 fios. 

10 Cx 
   

46. Fio dental 500 metros  10 Und    
47. Fio retrator embalagem com 250cm. 02 Und    
48. Fita para autoclave adesiva, 19 mm x 30 

m. 20 Und    
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49. Flúor em capsula neutro a 2% tubo, sabor 
Tutti fruti 100 Cap    

50. Gorro sanfonado pacote c/ 100 und. 10 Pcte    
51. Hidróxido de cálcio radiopaco, caixa com 

uma pasta base de 13g, uma pasta 
catalisadra de 11 gr.  

02 Und 
   

52. Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 
und. 51 Caixa    

53. Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 
und. 02 Caixas    

54. Lidocaina solução tópica 100mg/ml, 
frasco com 50 ml 20 Frasco    

55. Lixa de aço 3mm, pacote com 12 und. 08 Pcte    
56. Lixa de aço 4mm, pacote com 12 und. 04 Pcte    
57. Luvas de procedimento descartáveis em 

látex tamanho P, caixa com 100 unidades.  45 Caixas    

58. Luvas de procedimento descartáveis em 
látex tamanho PP, caixa com 100 
unidades. 

10 Caixas 
   

59. Máscara cirúrgica descartável com 
elástico, tripla camada, caixa com 50 
unidades. 

20 Caixas 
   

60. Óculos de proteção odontológico, lente 
em duropolicarbonato, armação em nylon 
regulável e flexível, deve filtrar 99,9% 
dos raios violetas (U.V) 

02 Und 

   

61. Óleo lubrificante para canetas de alta e 
baixa rotação  02 Und    

62. Papel carbono para articulação, 
embalagem com 12 folhas. 08 Und    

63. Passa fio Dental, caixa com 25 und. 02 Cx    
64. Pasta profilática com flúor, bisnaga de 90 

gr.  02 Und    

65. Pote Dappen em Plástico autoclavável, a 
137ºC, com duas cavidades para as 
manipulações. 

06 Und 
   

66. Prendedor de babador, com fio de 
silicone, fixador em metal. 02 Und    

67. Resina composta fotopolimerizável, 
micro - hibrida com nanopartículas, 
radiopaca com 4 gramas. Incisal. 
MARCA: Z250 – 3M. 

02 Und 

   

68. Resina composta fotopolimerizável, 
micro - hibrida com nanopartículas, 
radiopaca com 4 gramas. A1. MARCA: 
Z250 – 3M. 

03 Und 

   

69. Resina composta fotopolimerizável, 
micro - hibrida com nanopartículas, 
radiopaca com 4 gramas. A2. MARCA: 
Z250 – 3M. 

06 Und 

   

70. Resina composta fotopolimerizável, 
micro - hibrida com nanopartículas, 05 Und    
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radiopaca com 4 gramas. A3. MARCA: 
Z250 – 3M. 

71. Resina composta fotopolimerizável, 
micro - hibrida com nanopartículas, 
radiopaca com 4 gramas. A3,5. MARCA: 
Z250 – 3M. 

02 Und 

   

72. Rolo de papel grau cirúrgico (100 mm x 
100m). 30 Rolo    

73. Rolo de papel grau cirúrgico (120 mm x 
100m). 01 Rolo    

74. Rolo de papel grau cirúrgico (150 mm x 
100m). 12 Rolo    

75. Rolo de papel grau cirúrgico (50 mm x 
100m). 01 Rolo    

76. Rolo de papel grau cirúrgico (80 mm x 
100m). 03 Rolo    

77. Selante opaco fotopolimerizável 2g. 02 Und    
78. Solução de Milton 500 ml. 02 Frasco    
79. Spray para teste vitalizador nos dentes 

(Endo Ice) frasco de aproximadamente 
200 ml 

02 Und 
   

80. Sugador odontológico cirúrgico Possui 
três diâmetros de pontas,embalado 
individualmente, estéril, descartável e 
atóxico. Tubo com curvatura 
confeccionado em PVC rígido.  
Ponteiras e porta-filtro confeccionado em 
polietileno de alta densidade. Caixa com 
20 und. 

03 Cx 

   

81. Sugadores odontológicos, Tubo e 
ponteira atóxicos, arame em aço especial, 
ponteira macia, embalagem com 40 
unidades. 

80 Pcte 

   

82. Tesoura Iris 12 cm reta, em aço 
inoxidável AISI 420. 14 Und    

83. Verniz com fluoreto de sódio e cálcio 
sendo um Fluorniz 10 ml e um solvente 
de fluorniz de 10 ml. 

06 Und 
   

84. Seladora com suporte de rolo com no 
mínimo as seguintes características 
técnicas: seladora para selagem de 
envelopes próprios para esterilização 
(filme plástico/papel), circuito eletrônico 
com controle de temperatura, sistema 
integrado de corte e suporte para rolo, 
área de selagem aproximada 25 cm, 
espessura de selagem aproximada 9mm. 
220 Volt. 

02 Und 

   

85. Aparelho de Jato de Bicarbonato com no 
mínimo as seguintes características 
técnicas: aparelho ergonômico, peças 
metálicas resistentes a oxidação, depósito 

01 Und 
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de bicarbonato acoplada a peça de mão, 
tampo do depósito com visor 
transparente, regulagem do fluxo de água, 
acionamento através do pedal do equipo, 
ponteira removível, giratória e 
autoclavável, encaixe borden para 
conectar ao terminal do equipo.  

86. Solução de Glicose 25%, ampola com 10 
ml 100 Amp.    

87. Cloridrato de Lidocaína sem 
vasoconstritor 20ml/ml solução injetável, 
ampola com 1,8ml 

50 Amp. 
   

88. Abaixador de língua (espátula de 
madeira), descartável, formato 
convencional liso, superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, espessura e 
largura uniforme em toda a sua extensão, 
medindo aproximadamente 14 cm de 
comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm 
de espessura, embalado em pacote com 
100 unidades 

08 Pct 

   

89. Ácido Peracético ou Peroxiacético (PAA) 20 Litros    
90. Água para injeção 10 ml 1.000 Und    
91. Agulha descartável 13 X 4,5 de uso único, 

estéril, atóxica e apirogênica embalada 
individualmente caixa com 100 und. 

30 Cx 
   

92. Agulha descartável 25 x 07 de uso único, 
estéril, atóxica e apirogênica embalada 
individualmente caixa com 100 und 

50 Cx 
   

93. Agulha descartável 25 x 08 de uso único, 
estéril, atóxica e apirogênica embalada 
individualmente caixa com 100 und 

30 Cx 
   

94. Álcool Etílico hidratado 70%  gel 
embalagem 500ml 40 Und    

95. Atadura crepom de 08 cm confeccionadas 
em tecido 100% algodão cru, fios de alta 
torção, que confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios/cm2, possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento de 1,80m 

1.500 Und 

   

96. Atadura crepom de 12 cm confeccionadas 
em tecido 100% algodão cru, fios de alta 
torção, que confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios/cm2, possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento de 1,80m 

500 Und 

   

97. Atadura crepom de 20 cm confeccionadas 
em tecido 100% algodão cru, fios de alta 
torção, que confere alta resistência, com 
densidade de 13 fios/cm2, possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento de 1,80m 

500 Und 
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98. Bisturi nº 11, em aço inoxidável. 01 Und    
99. Cateter intravenoso (abocath) nº 23, 

embalado individualmente, estéril, caixa 
com 50 Und.  

01 Cx 
   

100. Cateter intravenoso (abocath) nº 25, 
embalado individualmente, estéril, caixa 
com 50 Und.  

01 Cx 
   

101. Cloridrato de Lidocaína geleia 2% 
(20mg/g), bisnaga de 30g. 100 Und    

102. Curativo hidratante para feridas com 
alginato de cálcio e sódio tipo Saf-Gel 
bisnaga com 85g. 

100 Bis 
   

103. Esparadrapo impermeável 5 cm x 4,5 m 
com capa  protetora, composto de tecido 
100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante, massa adesiva à base 
de borracha natural, óxido de zinco e 
resina. fácil de rasgar e de excelente 
flexibilidade. 

200 Und 

   

104. Espátulas de Ayres em madeira resistente, 
com ponta arredondada, descartável, com 
18cm de comprimento,  pct. c/ 100 un 

15 Pct 
   

105. Especulo vaginal lubrificado descartável, 
c/ duas valvas em PS cristal articulado, c/ 
parafuso de rosqueamento para abertura 
gradual das valvas tamanho P 

300 Und 

   

106. Especulo vaginal lubrificado descartável, 
c/ duas valvas em PS cristal articulado, c/ 
parafuso de rosqueamento para abertura 
gradual das valvas, tamanho M 

2.000 Und 

   

107. Especulo vaginal lubrificado descartável, 
c/ duas valvas em PS cristal articulado, c/ 
parafuso de rosqueamento para abertura 
gradual das valvas tamanho G 

300 Und 

   

108. Fio Mononylon 3-0, em Nylon preto, 
Monofilamento N.Abs, Fio de sutura 
sintético, de nylon monofilamentar, 
estéril, 45cm, não absorvível, de 
encapsulamento gradual por tecido 
conectivo fibroso. esterilizados por 
irradiação Gama Cobalto 60. Com 
agulhas cirúrgicas de corte reverso, ½ - 
17mm em aço inoxidável qualidade 
premium temperado, formulado 
especificamente para uso cirúrgico, de 
forma a resistir ao dobramento sem 
quebrar. Possuem estrias longitudinais 
que aumentam a estabilidade da agulha 
no porta-agulhas. Caixa com 24 
envelopes 

02 Cx 

   

109. Fio Mononylon 4-0, em Nylon preto, 
Monofilamento N.Abs, Fio de sutura 02 Cx    
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sintético, de nylon monofilamentar, 
estéril, 45cm, não absorvível, de 
encapsulamento gradual por tecido 
conectivo fibroso. esterilizados por 
irradiação Gama Cobalto 60. Com 
agulhas cirúrgicas de corte reverso, ½ - 
17mm em aço inoxidável qualidade 
premium temperado, formulado 
especificamente para uso cirúrgico, de 
forma a resistir ao dobramento sem 
quebrar. Possuem estrias longitudinais 
que aumentam a estabilidade da agulha 
no porta-agulhas. Caixa com 24 
envelopes 

110. Fita (tira) de teste de Glicemia para 
medidores TRUEread, embalagem com 
25 tiras. 

16 Pct 
   

111. Fita adesiva para autoclave branca 
hospitalar com dorso de papel crepado 
base de celulose. Recebe, em uma de suas 
faces, massa adesiva à base de borracha 
natural, óxido de zinco e resinas e, na 
outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica. 
Rolo com 19 mm x 30m 

20 Und 

   

112. Fita crepe branca, rolo com 19mm x 50m. 20 Rol     
113. Fita micropore hipoalérgica, porosa, com 

dorso de não tecido de rayon e viscose, 
com 50 mm x 4,5 m   

500 Und 
   

114. Fralda geriátrica com cobertura suave, gel 
absorvente, difusores de líquidos e flocos, 
com barreiras, formato anatômico, com 
fitas adesivas reposicionáveis 
dermatologicamente testado,  tamanho G 
(adulto), pct. 16 un. 

50 Pct 

   

115. Compressas de gaze com dimensões de 
7,5 com x 7,5 cm, com densidade de 13 
fios por cm2. Esteril. Pacote com 10 
compressas de gaze em 100% algodão 
hidrófilo. Atóxica, Apirogênica, Alto 
grau de absorção; - Isentas de impurezas; 
Especificações Técnicas: 8 camadas e 5 
dobras; - Dimensões: Fechada – 7,5 cm x 
7,5 cm; Densidade: 13 fios por cm2; Cor: 
branca. 

500 Pct 

   

116. Lamina para microscopia, fosca, com 
espessura entre 1,0 e 1,2mm, selada a 
vácuo dimensões 25,4x76,2 caixa com 50 
un. 

10 Cx 

   

117. Loção oleosa à base de A.G.E e vitaminas 
A e E. Composição: Triglicerídeos de 
Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de 

100 Frasco 
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girassol clarificado, Lecitina, Palmitato 
de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-
Tocoferol. Frasco com 200 ml (Dersani) 

118. Luva de procedimento não cirúrgico, em 
látex natural, ambidestra, resistente, c/ 
tensão de ruptura mínima, totalmente 
impermeável e com alta sensibilidade, 
tamanho M, cx c/100. 

100 Cx 

   

119. Luva em poliestileno de alta densidade, 
tamanho único, não estéril. 500 Und    

120. Luva estéril com espessura mínima de 
0,10mm, e comprimento mínimo de 
280mm, lubrificada, tamanho 7,5 (par) 

150 Par 
   

121.  Mascara para nebulização Adulto, com 
reservatório, Transparente, de vinil macio 
para conforto do paciente e avaliação 
visual; Completa, com tubo de 
suprimento de oxigênio de 2,10m; 
Presilha ajustável de nariz que assegura 
uma fixação confortável; Máscara com 
alta concentração (10 – 12 lpm/80 – 
100%); Bolsa reservatória de O2 
confeccionada em material plástico 
transparente sem látex; Com válvula anti-
refluxo, que impede a re-inalação do gás 
expirado; Mangueira flexível para O2, 
lâmina de alumínio para ajuste do nariz e 
elástico para fixação na cabeça.  

20 Und 

   

122. Mascara para nebulização Infantil, com 
reservatório, Transparente, de vinil macio 
para conforto do paciente e avaliação 
visual; Completa, com tubo de 
suprimento de oxigênio de 2,10m; 
Presilha ajustável de nariz que assegura 
uma fixação confortável; Máscara com 
alta concentração (10 – 12 lpm/80 – 
100%); Bolsa reservatória de O2 
confeccionada em material plástico 
transparente sem látex; Com válvula anti-
refluxo, que impede a re-inalação do gás 
expirado; Mangueira flexível para O2, 
lâmina de alumínio para ajuste do nariz e 
elástico para fixação na cabeça. 

20 und 

   

123. Pinça anatômica dissecção 16 cm, 
confeccionada em aço inoxidável, 
embalada individual. 

10 Und 
   

124. Pinça Halstead mosquito reta 12 cm 
confeccionada em aço inoxidável, 
embalada individual. 

05 Und 
   

125. Pinça kocher 16 cm reta, confeccionada 
em aço inoxidável, embalada individual. 10 Und    

126. Porta agulha Mayo Hegar 16 cm para 05  Und    



21 

sutura, confeccionada em aço inoxidável 
com serrilha. 

127. Porta lâminas para microscopia em plástico 
resistente, capacidade para cinco lâminas de 
26 x 76 mm, com tampa, adequado para 
expedição e transporte das lâminas com 
segurança 

100 Und 

   

128. Rifamicina SV sódica, solução tópica, 
spray, frasco com 20 ml 70 Frasco    

129. Seringa 100 UI (1 ml) descartável, 
confeccionada em plástico atóxico, 
esterilizada e embalada individualmente 
para insulina c/ agulha fixa de13x 4,5. 
Caixa com 100 Und. 

10 Cx 

   

130. Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico; 
Capacidade: 10 ml. Caixa com 100 Und. 

10 Cx 

   

131. Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico; 
Capacidade: 3 ml. Caixa com 100 Und. 

10 Cx 

   

132. Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico; 
Capacidade: 5 ml. Caixa com 100 Und. 

40 Cx 

   

133. Seringa plástica descartável, esterilizada 
por óxido de etileno; Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico; 
Capacidade: 20 ml. Caixa com 100 Und. 

8 Cx 

   

134. Solução de Ringer com Lactato 
composição: cloreto de sódio (6 mg/mL) 
+ cloreto de potássio (0,3 mg/mL) + 
cloreto de cálcio (0,2 mg/mL) + lactato de 
sódio (3 mg/mL), frasco com 500 ml. 

50 Frasco 

   

135. Solução Fisiológica Cloreto de sódio 
0,9% frasco de polipropileno 
transparente, sistema fechado, com 250 
ml 

1.000 Frasco 

   

136. Solução Fisiológica Cloreto de sódio 
0,9% frasco de polipropileno 
transparente, sistema fechado com 500 ml 

500 Frasco 
   

137. Sonda de aspiração traqueal nº 6, 
composta de tubo de PVC atóxico, 
flexível, com conector e tampa. Pacote c/ 
10 un  

100 Pct 

   

138. Sonda de aspiração traqueal nº 8, 
composta de tubo de PVC atóxico, 
flexível, com conector e tampa. Pacote c/ 
10 un  

100 Pct 

   

139. Sonda uretral n° 12, composta de tubo de 100 Pct    
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PVC atóxico, flexível, com conector e 
tampa. Pacote c/ 10 un 

140. Vaselina líquida hospitalar, frasco com 
1000ml 30 Litros    

141. Termômetro clínico de Vidro com coluna 
de Mercúrio, formato prismático, faixa de 
medição 35 – 42º C, escala externa, com 
estojo de proteção. 

20 Und 

   

142. Aparelho de pressão digital de braço com 
no mínimo as seguintes características 
técnicas: monitor de pressão arterial 
digital automático de braço, com 
capacidade para armazenar 4 usuários 
com 100 registros. Faixa de medição: 
Pressão 0 - 300mmHg ou 0-39.9kPa;  
Circunferência do braço: 24 a 35 cm;  
Batimentos cardíacos: 40 - 199 
batimentos por minuto; Unidade de 
medida: mmHg ou kPa; Pressão máxima 
de inflação: 300 mmHg (39,9kPa); 
Dimensões da braçadeira: 480 mm x 150 
mm; Alimentação com pilhas: alcalinas 
AA; com modo manual para auscultação 
com estetoscópio; com bolsa para 
transporte. 

04 Und 

   

143. Esfigmomanômetro com no mínimo as 
seguintes características técnicas: com 
manômetro aneroide adulto, graduação 
em mmHg de no mínimo 0mmHg e 
máximo 300mmHg, com Manguito e 
bulbo em látex, braçadeira em nylon 
antialérgico e impermeável, lavável, 
fechamento em botão, com estojo para 
transporte. 

15 Und 

   

144. Estetoscópio duplo, com no mínimo as 
seguintes características técnicas: adulto, 
duo som, corpo auscultador em alumínio, 
acabamento de boa qualidade e definição 
acústica. Tubo em Y em PVC sem 
emendas, haste de latão cromado com 
exclusiva mola " U " em aço cromado. 
Olivas em termoplástico, design 
anatômico 

15 Und 

   

145. Otoscópio com no mínimo as seguintes 
características técnicas: Iluminação 
brilhante por luz XHL Xenon Halógena 
2,5V, lente giratória com aumento de 3x,  
Visão integrada com giro para os lados 
Grampo de fixação com botão 
Liga/Desliga integrado, Cabo robusto em 
cromo e plástico de alta qualidade 
Funcionamento com 2 pilhas. 05 

04 Und 
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espéculos de 2,5mm, 05 espéculos 
descartáveis de 4,0mm. 

146. Oxímetro de Pulso com no mínimo as 
seguintes características técnicas: 
oximetro de dedo que mede e mostra 
valores confiáveis da Sp02 e da 
frequência cardíaca. Indicador de pulso. 
Botão único de ligação para facilitar a 
operação. Visor Grande de fácil 
visualização (LED) Compacto, portátil e 
iluminado. Capacidade das pilhas para 
uso contínuo de aproximadamente 18 
horas. Alimentação através de duas pilhas 
alcalinas "AAA". 
Dispositivo desliga automaticamente 
após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 
pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço 
Peso: 37g (excluindo as pilhas). 
Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de 
Medição Saturação: 35% - 100%. 
Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio 
de ±2%.Faixa de Medição Pulso: 30-250 
bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio 
de ±3 bpm. Atualização de dados: menos 
de 2 segundos - Média: 4 para Sp02; 8 
para Pulsação. 
Alimentação: 2 Pilhas AAA. Parâmetros: 
SpO2 e Pulso. Barra Gráfica: Sim. 
Indicador de carga baixa: Sim 
 

02 Und 

   

TOTAL R$  
 
Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

Prazo de entrega:  

Local e Data: 

 
Carimbo e assinatura do representante legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
 
 

ANEXO II  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação 

Município de Novo Barreiro/RS, Pregão Presencial nº 010/2015. Declaro/amos também não estar 

temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, 

bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
ANEXO III  

MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 
 
 
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) 

da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada 

pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 010/2015, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular propostas 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 
 
 
 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 
Nome do dirigente da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome da 

licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto 

no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 
Pontão, ______ de __________________ de 2015. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
 
 

ANEXO V 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V 
DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO 
ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 
 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação na licitação de n.º , modalidade de Pregão Presencial, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 
123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 
(tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 

______________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 
 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
ANEXO VI 

 
CONTRATO DE LICITAÇÃO N° /2015 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAMOMUNICIPIO DE 
NOVO BARREIRO - RS E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO. 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Barreiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ n.º 92.410.521/0001-35, sito na Av. São João Batista, n° 415, na cidade 
de Novo Barreiro/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. IVANDRO DA 
SILVA SCHLEMER, brasileiro, solteiro, portador do CPF n.º 686.419.230-04, residente e 
domiciliado na Avenida São João Batista, na cidade de Novo Barreiro – RS, doravante denominado 
apenas CONTRATANTE, e de outro lado,  a   Empresa....., inscrita no CNPJ Nº, com sede na, Bairro, 
no município de, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr., brasileiro, 
solteiro, comerciante, residente e domiciliado, na cidade de, portador do CPF nº, cédula de identidade 
n.º, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - n.º 010/2015, constante 
do Processo  nº 019/2015 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a Aquisição parcelada de Materiais Ambulatorial e 
Odontológico, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nos termos 
discriminados no Anexo I do Edital e presente Contrato.  
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições dos 
documentos adiante enumerados, constantes do Processo Licitatório nº 019/2014,  e  que, 
independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e  complementar  deste,  no  que  não  
o contrariarem.   
1.3.  Os produtos ora adquirido foi objeto de  licitação,  de  acordo  com  o  disposto  no  art.  1º  e 
parágrafo único da Lei nº 10.520/2002,  sob  a modalidade de Pregão, conforme Edital  e processo 
administrativo acima citado.  
 

Item Descrição Produto Qtd/Un Marca Valor Unit.  Valor Total. 
R$ 

      
      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL GERAL  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

 
2.1.  A entrega dos Materiais será parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
2.2 A solicitação dos materiais será feita pelo Setor de Compras, devendo a entrega do referido 
material, ser efetuada na Rua , junto ao Pronto Atendimento do Município de Novo Barreiro - RS.  
2.3 A prazo da entrega deverá ser de no máximo 5 (cinco) dias úteis do recebimento da Nota de 
Empenho ou desdobramento.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias 
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do  contrato, 
bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação  
3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
3.2.1Atenderprontamente às requisições do Município de Novo Barreiro no fornecimento de  
materiais  de consumo   nas  quantidades e  especificações  do edital, a partir da solicitação do Setor 
de Compras.  
3.2.2Os materiais a serem fornecidos deverão ter validade  mínima  de  12  (doze) meses da data de 
entrega.   
3.2.3 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado 
de conservação, que apresentem defeitos ou  não  estejam  em  conformidade  com  as especificações 
da nota de empenho.   
3.2.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Novo Barreiro- RS ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   
3.2.5 Caso os Materiais não forem consumidos dentro do prazo de validade o fornecedor deverá 
providenciar a substituição do mesmo medicamento por outro dentro do prazo de validade. 
3.2.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Município de Novo Barreiro- RS. 
3.2.7Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação qualificação exigidas 
no edital e presente contrato.   
3.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   
3.2.9Comunicarimediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado nos 
produtos.  
3.2.10 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro 
quando da entrega dos materiais.   
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais norma legal, 
direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
4.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações.  
4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os materiais farmacológicos; 
4.4Processare liquidara  fatura  correspondente  ao  valor  mensal,  através  de  Ordem  Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão  ter seu 
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prazo de validade  renovada a cada vencimento, no máximo 10  (dez) dias úteis após a emissão da 
Nota Fiscal.  
4.5 Acompanhar, controlar e avaliar a entrega dos medicamentos, através da unidade responsável por 
esta atribuição.  
4.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam  cumpridas  as obrigações  assumidas por 
parte  da  CONTRATADA,  bem  como  sejam  mantidas  todas  as  condições  de  habilitação  e 
qualificação exigidas na prestação.  
 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
5.1Serãoconsiderados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 
CONTRATADA e aprovados  pelo  servidor  responsável  pelo  recebimento  de  tais  produtos, 
respeitada a rigorosa correspondência com o Edital.  
5.2Apósa verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos produtos, 
serão indicadas  as  eventuais  correções  e  complementações  consideradas  necessárias  ao 
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução;  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
6.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá 
ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.  
6.2 A comunicação entre a fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  de  correspondência 
oficial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 
7.1. Pela aquisição dos objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
VALOR TOTAL GERAL de R$  (). 
7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e demais 
encargos fiscais  e  trabalhistas.  
7.3. Os produtos ofertados deverá, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de  qualidade, 
observados  os  padrões  e  normas  baixadas  pelos  órgãos  competentes  de  controle  de  qualidade 
industrial – ANVISA, MS, ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para 
as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional programática: 
05 – Secretaria Municipal da Saúde 
0501.10.301.0109.2035.339030.39 – Material Hospitalar e Ambulatorial 
0501.10.301.0109.2036.339030.10 – Material Odontológico 
0501.10.301.0109.2036.339030.39 - Material Hospitalar e Ambulatorial 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9.1 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a forma de entrega.   
9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados.  
9.3 O pagamento somente será efetivado depois  de  verificada  a  regularidade  fiscal  da  empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão  ter seu 
prazo de validade renovado a cada vencimento.  
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9.4 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo 
Responsável do Recebimento, Coordenador  de  Saúde  e Secretária da Fazenda, em conjunto, 
mediante depósito em conta bancária da contratada.  
9.5 O produto entregue  deverá  ser  rigorosamente,  aquele  descrito  na  nota  de  empenho,  sendo  
que,  na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva 
regularização.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
10.1. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses e terá início a partir da sua assinatura.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de 
Novo Barreiro- RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das  
responsabilidades  penal  e  civil,  as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender  quaisquer indicações 
aqui constantes;  
b) MULTA  COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA  no  percentual  de  5%  (cinco  por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d)DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  
a penalidade.   
12.2.  Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas  pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 
cento) do valor inadimplido.  
12.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória)  deverá  ser  recolhido  no 
setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
13.2.1.   determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enumerados 
nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
13.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
13.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
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13.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 
CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

AO EDITAL E À PROPOSTA 
14.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
14.1.1.   nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
14.1.2.   nos preceitos de direito público;  
14.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 
Privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que  não  possam  ser  dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Palmeira das Missões – 
RS com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3  (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  
 

Novo Barreiro – RS, de 2015.  
 

 
           Prefeito Municipal                                     
          CONTRATANTE   CONTRATADA 
   
 
 Testemunhas: 


