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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo Fundo 

Municipal de Saúde, por meio da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 

15.470/2014 DE 17/02/2014, torna público que na data, horário e local abaixo assinalado fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 048/2015, que tem como objeto a 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  E PERMANENTES -ODONTOLOGIA visando atender ao 

Programa de Saúde Bucal (Estratégia Saúde da Família – Atenção Básica), com autorização no 

processo nº 4581/2014 DE 02/12/2014, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA com 

critério de julgamento de menor preço (por item) e com as disposições deste Edital e seus 

respectivos anexos, e ainda de acordo com a Lei nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e a Lei Complementar 

nº 123/2006. 
 
REGÊNCIA E REGIME 

 

Regência:  Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações. 

Modalidade:  Pregão. 

Tipo de Licitação:  Menor preço. 

Regime de Execução:  Indireta. 

Critério de Julgamento:  Menor preço (por item). 

Repartição interessada:  Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data de entrega dos 

envelopes. 

Data, hora e local do Credenciamento: 20/05/2015 às 08 horas e 30 minutos, na Sala da 

Sessão de Pregão, sito na Avenida Conde D’Eu – 486 – 

Centro – Sede, Ibiraçu – Espírito Santo. 

Data e hora da Abertura: 20/05/2015 às 08 horas e 30 minutos, no mesmo 

local.  
 
1. OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  E 
PERMANENTES -ODONTOLOGIA visando atender ao Programa de Saúde Bucal (Estratégia Saúde da 
Família – Atenção Básica), com autorização no processo nº 4581/2014 DE 02/12/2014, a pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e de acordo com as especificações constantes do Anexo I - 
Formulário "Especificações e Cotação de Preços”. 
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1.2. O objeto da licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I - Formulário 
"Especificações e Cotação de Preços”.  
 
1.3. O objeto da licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 
1.4. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento 
vigente, a saber: 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.080- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SB  
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
1201000000- FONTE DE RECURSOS 
070- FICHA 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.080- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SB  
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1203000000- FONTE DE RECURSOS 
072- FICHA 
 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.078- MANUTENÇÃO  E AMPLIAÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA 
SF  
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
1201000000- FONTE DE RECURSOS 
1203000000- FONTE DE RECURSOS 
048- FICHA 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.078- MANUTENÇÃO  E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA 
SAÚDE DA FAMILIA - SF  
449052000000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
12030000000- FONTE DE RECURSOS 
052- FICHA 
 
2. PRAZOS E FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
2.1. O prazo máximo para o início da entrega do objeto da licitação será de 05 (Cinco) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de 
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Administração Geral e Suprimentos, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniências da Administração. 
 
2.1.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias corridos da data da 
referida ordem, por meio de Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Administração Geral 
e Suprimentos e Guia de Remessa emitida pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 
2.1.2. Quando solicitado nos itens do Anexo I apresentar REGISTRO NA ANVISA e CERTIFICADO 
DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO dos produtos e que tais documentos sejam entregues em 
mãos, ao PREGOEIRO, em envelope separado, no ato do CREDENCIAMENTO. É necessário que o 
Registro e o Certificado estejam com prazo de validade vigente na data da abertura da licitação. 
 
2.1.3. Só serão aceitos medicamentos com prazo de validade de no mínimo 02 (dois) anos, a 
contar da data do recebimento. 
 
2.1.2. Os materiais serão recebidos da seguinte forma; 
 
a) - provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto e conseqüente 
aceitação; 
 
b) - definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a verificação da conformidade do objeto 
e conseqüente aceitação. 
 
2.1.3. Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, 
este será devolvido, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
2.1.4. Prazo de Validade: de no mínimo 02 (dois) anos. 
 
2.1.5. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do 
objeto da licitação.  
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 
 
a) - se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
 
b) - Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente comprovada; 
 
c) - estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 
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constituição; 
 
d) - empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
  
3.2. Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade pertinente e 
compatível com o Objeto deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos de classificação das 
propostas exigidos e ainda as exigências para habilitação, requeridas neste Edital. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal nº 
2.826 de 02 de outubro de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
 
4.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.o 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4.3. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
4.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
4.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da 
documentação de habilitação. 
 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 
 
4.4.6. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial. 
 
4.5. Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos do 
artigo 34 da Lei nº 11.488/07. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
  
5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital 
aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 
 
5.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
5.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 
 
6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. CREDENCIAMENTO 
 
6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura; 
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b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo esta 
última,  com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
Obs.: O instrumento de credenciamento (Anexo II), bem como o Ato Constitutivo da Empresa 
(documento hábil para comprovação de outorga de poderes e da condição de dirigente da empresa) 
deverá ser entregue no horário estipulado no preâmbulo deste edital (credenciamento), fora do 
envelope, em mãos, ao Pregoeiro Oficial. 
 
C) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá  conter: assinatura do representante legal, com 
a devida prova de reconhecimento de firma. 
 
6.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 
 
6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
6.1.5. Além dos envelopes contendo a proposta e documentação para habilitação, os interessados ou 
seus representantes apresentarão em mãos ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, conforme o modelo a 
seguir, no ato do Credenciamento: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº 048/2015. 

 

A empresa: .................................................................................................................................., 

(razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o Nº ............................, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

......................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

............................................................., CPF nº ....................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
.................................................................. 

Local e data 
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                                                          ............................................................................................... 
Representante legal 

 
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em mãos ao 
Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento. 
 
6.1.6. As empresas que não se fizerem representar deverão enviar a referida declaração, em 
envelope separado devidamente assinado pelo sócio ou procurador da empresa, observando as 
situações descritas abaixo: 

 
a) - tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) - tratando-se de procurador, a Procuração por Instrumento Público ou Particular, sendo esta 
última, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" supra, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 
C) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá  conter: assinatura do representante legal, com 
a devida prova de reconhecimento de firma. 

 
 
6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as 
propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, 
lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 
ENVELOPE A 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº 048/2015. 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
 
 
ENVELOPE B 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº 048/2015. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
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ENVELOPE C 
 
EDITAL DE PREGÃO nº. 048/2015 
REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
EMAIL DA PROPONENTE: _______________________________ 
 
 
6.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 
 
a) - ser elaborada em papel timbrado da empresa, e redigida em língua portuguesa, com suas 
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador; 
 
b) - indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico. 
 
c) - ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 
 
d) - o prazo para a entrega do material e ou equipamentos deverá ser a partir do recebimento da 
Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos, conforme o 
Item 2 e subitens. 
 
e) - apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (“Especificações e Cotação de 
Preços”), onde constarão: número do item, número do lote, marca e modelo (quando for o caso), 
unidade, quantidade, valor unitário do item, valor total do item, valor total do lote e da Proposta; 
 
f) - ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, com 
fixação do prazo de Validade da Proposta; 
 
g) apresentar catálogo/prospecto quando solicitado nos itens do Anexo I. 
 
h)  - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 
 
i) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
 
j) - declarar expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.  
 
6.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 
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6.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 
de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
6.2.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 
possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
 
6.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, ainda, 
entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções 
necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os 
últimos; 
  
6.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso a 
licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas as suas propostas 
desclassificadas para todos os efeitos; 
 
6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos; 
 
6.6. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação; 
 
6.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 
  
6.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 
  
6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela 
contidas. 
 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope – “Proposta” - estará encerrado o credenciamento e, 
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos.  
 
7.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 
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aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  
 
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios:  
 
a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
 
b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  
 
7.4. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
 
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  
 
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, aplicável 
inclusive em relação ao primeiro.  
 
7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa, 
declinar da formulação de lances. 
 
7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na 
ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
 
7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
 
7.9. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço (por 
item), decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado 
vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela 
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
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7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço (por item), será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  
 
a) - substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet; ou  
 
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
7.11.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
 
7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
 
7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
8. HABILITAÇÃO 
 
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais de todos os itens da proposta de preço do 
certame, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à 
abertura do envelope B, para análise dos documentos de habilitação da proponente classificada. 
 
8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens 8.2.1 a 8.2.5, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 08 
deste item. 
 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
8.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente 
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registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; ou 
 
8.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 
 
8.2.1.4. 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. 
 
8.2.1.5. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, com validade na abertura dos envelopes. 
 
8.2.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" e “8.2.1.4” do item 8.2.1 não 
precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato 
do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório. 
 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar do documento. 
 
8.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 
comprovada. 
 
8.2.3. REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 
 
8.2.3.2. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), onde for sediada a 
empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
 
8.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal.  
 
8.2.3.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social 
– CND.  
 
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa de 
Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
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8.2.3.5. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).  
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, Previdência Social e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, 
conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB Nº 02, de 31 de Agosto de 2005. 
 
8.2.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
 
8.2.3.7. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Ibiraçu fica obrigada a 
fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
8.2.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação. 
 
8.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.4.1. Licença Sanitária de Funcionamento Estadual ou Municipal (Estado ou Município da sede da 
proponente); 
 
8.2.4.2. Autorização de Funcionamento emitida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde / ANVISA, para produtos de HIGIENE; 
 
8.2.4.3. Autorização de Funcionamento emitida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde / ANVISA para MEDICAMENTOS. 
                   
8.2.5- DECLARAÇÕES 
 
A) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme 
na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666/93, como exemplificado no 
modelo abaixo: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: Pregão Presencial Nº. 048/2015. 
 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ 
sediada na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
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processo licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em 
seu quadro social parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do 
Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei 
Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
............................................................................. 

Local e data 
 
....................................................................,      RG nº ............................................................ 
     (Nome e assinatura do Declarante)               (Nº da cédula de identidade do Declarante) 

 
 

B)  Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo a 
seguir: 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: Pregão Presencial nº 048/2015. 
 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº ........................................ e 

do CPF Nº .............................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU 

de 28/10/1999, 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. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2015. 
 
 
.............................................................................................. 

(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no 
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1) – O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
            
2) - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 
ressalva que autorize a sua aceitação. 
            
3) - A documentação exigida nos subitens do item 8 deverá ser compatível com as respectivas 
inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem 
dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).  
            
4) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à 
confirmação de sua validade também por esse meio, pelo Pregoeiro. 
             
5) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 
(três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame, com exceção do item 8.2.2 
subitem 8.2.2.1.  
 
6) - Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia autenticada 
em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação direta da Comissão 
Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente ao 
credenciamento quando apresentado, simultaneamente, os originais e as cópias, sendo que as cópias ficarão 

como parte integrante do procedimento licitatório. 
 
6.1) - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
 
6.2) - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 
licitatório. 
 
7) - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 8 deste Edital, não 
poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 
abertura do certame, exceto no tocante ao disposto no subitem 9.1.1. 
    
8) - A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a Habilitação, pede-se que os 
mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que foram 
exigidos no Item 8. 
 
9. ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço esta 
será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
 
9.1.1. Se a proponente de menor percentual não atender às exigências de habilitação, será 
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examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva 
proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 
 
10. FASE RECURSAL 
 
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata intimação de todas as presentes e 
assegurada também imediata vista dos autos. 
 
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 
 
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do direito de 
recurso. 
 
10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo. 
 
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos horários das 08 hs às 11 
hs e das  12h30min às 17h30min na Avenida Conde D’Eu, nº 486 - centro - nesta cidade, observando 
o prazo previsto no Inciso XVII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato Procuratório, 
autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais 
competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para representar a empresa 
recorrente com a devida qualificação de seu representante legal. 
 
11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
11.1. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de despesa do Fundo 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
11.2. CONTRATAÇÃO 
 
11.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será formalizada 
mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato 
convocatório.  
 
11.2.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da convocação, 
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comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para assinar o termo de 
contrato.  
 
11.2.3. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso XXIII da 
Lei nº 10.520/2002.  
 
12. RECEBIMENTO 
 
12.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 
73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal Nº 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 
 
12.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue na Unidade de Saúde, localizada na Rua Rufino 
Manoel de Oliveira, nº 22, Bairro Ericina, Ibiraçu/ES, CEP: 29670-000, Ibiraçu/ES, bem como a cópia 
reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 
 
12.3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações do Edital, estes 
serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
13.1. O pagamento do preço pactuado será de acordo com a entrega efetuada no mês, devendo a 
Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo 
Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias após a Emissão da 
Nota Fiscal. 
 
13.1.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
14. DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
 
14.1. Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a “Ordem de Fornecimento”, sob pena 
de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16 deste 
Edital. 
 
15. FORNECIMENTO 
 
15.1. O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pela Gerência de 
Administração Geral e Suprimentos, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a identificação 
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da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do pregão, do processo, a 
identificação da Contratada, as especificações dos itens, quantidade, data, horário e endereço de 
entrega, preços unitários e totais; 
 
15.1.1. A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 
eletrônico.  
 
15.2. Dentro do prazo de validade da proposta, a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer os 
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pela Gerência de Administração Geral e Suprimentos 
na “Ordem de Fornecimento”. 
 
15.2.1. Os produtos/medicamentos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem 
às especificações constantes do Edital, devendo ser substituído pela empresa contratada no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, descritas no 
Item 16 deste Edital. 
 
15.2.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
16. PENALIDADES 
 
16.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta.  
 
16.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em 
virtude da não aceitação da primeira convocada. 
 
16.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao 
não cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea 
“b”. 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) 
constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas. 
 
c) - cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de 
Ibiraçu, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial 
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de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 
16.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
ganhadora da Licitação, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
16.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, 
a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu 
ato punível venha acarretar ao Município de Ibiraçu. 
 
16.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderá 
sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
 
I - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 12 (doze) meses; 
 
16.7. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta 
ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ibiraçu pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos 
horário das 08 hs às 11 hs e das  12h30min às 17h30min na Avenida Conde D’Eu, nº 486 - centro - 
nesta cidade, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 
8.666/1993, e suas alterações. 
 
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou 
cópia autenticada). 
 
17.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo com 
seu teor. 
   
17.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao pregoeiro, na 
Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Sede – IBIRAÇU - ES, ou pelo telefax 0XX (27) 3257-0503, até 02 (dois) 
dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. 
 
17.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas na Sessão de Pregão, telefax 0XX (27) 3257-0503 no 
horário 12h30min às 17h30min. 
 
17.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 
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17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 
legal, o Foro de IBIRAÇU, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
17.4. Fica assegurado ao Município de Ibiraçu o direito de no interesse da administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
PMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
 
17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
17.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição 
contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato. 
 
17.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu.  
 
17.11. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do 
aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada 
sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
17.12. As condições de emissão de documentos de: cobranças, pagamentos, reajustes, garantias de 
execução, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste Edital e na 
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 
 
18. CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
18.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
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18.1.1. Anexo I - (Formulário “Especificações e Cotação de Preços”); 
 
18.1.2. Anexo II – (Termo de Credenciamento); 
 
18.1.3. Anexo III – (Minuta de Contrato). 
 
18.2. Seguem abaixo os endereços das Secretarias e Órgãos citados neste Edital para informações e 
esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação: 
 
PARA RETIRADA DO CADERNO DE LICITAÇÃO: 
 
Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Sede – IBIRAÇU - ES. 
Horário de funcionamento das 08 hs às 11 hs e das 12h30min às 17h30min. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503. 
 
PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, PROTOCOLO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA E 
SALA DAS SESSÕES PÚBLICAS: 
 
Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Sede – IBIRAÇU - ES. 
Horário de funcionamento das  08 hs às 11 hs e das 12h30min às 17h30min. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503. 
 
INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DOS PRODUTOS/MEDICAMENTOS, OBJETO LICITADO COM 
O ÓRGÃO GESTOR. 
 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
Rua Rufino Manoel de Oliveira, nº 22, Bairro Prof. Ericina - Sede – IBIRAÇU – ES. 
Horário de funcionamento das 08 horas às 11 horas e das 12h30min às 17h30min. 
Tel.: 0XX(27) 3257-2904. 
 
18.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” deverá a interessada verificar seu conteúdo, 
não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
 
IBIRAÇU - ES, 07 de maio de 2015 

 
 

   
.................................................... 

Angela Mª T. Polezeli 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
Formulário "Especificações e Cotação de Preços” 

Fonte de recurso: PAB 

Item  Descrição dos Materiais/Equipamentos  Unid. Quant. Marca P.Unit P.Total 

01 
Agente de união com flúor, fotopolimerizável, 
monocomponente paesmalte/dentina. 

Caixa 20 
   

02 Agulha gengival odontológica curta 30 G com 100 
peças 

Caixa 30    

03 Álcool líquido 99,5º  com 1.000 ml Frasco 12    
04 Álcool liquido 70% Litro 30    
05 Algodão hidrófilo com 500 g. Pacote 08    
06 Agua destilada para autoclave Fr c/ 05 

litros 
10    

07 Broca Guetes nº01, 02, 03, 04 e 05 com 32mm Unidade 02 de 
cada 

   

08 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cilíndrica plana 1090 

Unid. 10    

09 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cilíndrica plana 1091 

Unid. 10    

10 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cilíndrica plana 1092 

Unid. 10    

11 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cônica invertida 1031 

Unid. 10    

12 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cônica invertida 1032 

Unid. 10    

13 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cônica invertida 1033 

Unid. 10    

14 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
cônica invertida 1035 

Unid. 10    

15 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
esférica 1011 

Unid. 10    

16 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
esférica 1012 

Unid. 10    

17 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
esférica 1013 

Unid. 10    

18 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
esférica 1014 

Unid. 10    

19 Broca odontológica de alta rotação diamantada 
esférica 1015 

Unid. 10    

20 Broca odontológica de alta rotação 
diamantadacônica invertida 1034 

Unid. 10    
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21 Broca odontológica de alta rotação 

diamantadacônica invertida 3195 F (acabamento 
para resina) 

Unid. 15    

22 Broca odontológica de alta rotação especiais 2137 F Unid. 05    
23 Broca cirúrgica Zecrya longa Unid. 15    
24 Cabo p/ espelho odontológico Unid. 40    
25 Caneta de alta rotação com mínimo de 420.000 

RPM, confeccionada em latão com tratamento de 
cromo duro. Torque mínimo de 0,12 N/CM2. Baixo 
nível de ruído. autoclavável a 135ºC. Sistema de 
troca das brocas sem uso de saca 
broca(pushbutton) Spray triplo. Identificação do 
produto gravado a laser. Rosca do terminal com 
proteção eletroquímica. 
Apresentar junto a proposta catálogos originais do 
produto, registro do produto na ANVISA, Certificado 
de Boas práticas de fabricação, registro no CREA da 
empresa responsável pela prestação de serviços 
durante o período de garantia e certificado técnico 
do responsável técnico pela empresa que prestará 
assistência técnica no período de garantia. 

Unid. 02    

26 Cimento endodôntico endofill Frasco 03    
27 Cloridrato de lidocaína 2 % com epinefrina, 

contendo 50 tubetes de vidrode 1,8 ml cada (com 
vaso) 

Caixa 100    

28 
Cloridrato de prilocaína 3 % com felipressina, 
contendo 50 tubetes plásticos de 1,8 ml cada (sem 
vaso) 

Caixa 10    

29 Compressa de gaze hidrófila, algodão, 8 dobras, 9 
fios/cm², tam. 7,5 cm x 7,5 cm, com 500 unidades  

Pacote 80 
   

30 Escova de Robson 8040 CA Unid. 100    
31 Escova de Robson 8045 CA Unid. 100    
32 Espátula de inserção nº 01 Unid. 15    
33 Espelho odontológico plano nº 05 Unid. 50    
34 Fio de sutura odontológico ,seda 4-0, agulhado 

estéril, 24 envelopes 
Caixa 15    

35 Fio dental com 500 metros Rolo 10    
36 Fita adesiva para autoclave 19 mm x 30 m Rolo 150    

37 
Flúor gel para aplicação tópica 1,23 % de íon 
fluoreto, sabores variados com 200  ml 

Frasco 20    

38 
Gel condicionador para esmalte/dentina, ácido orto-
fosfórico 37 %, com 2,5 ml acondicionado em 
seringa plástica 

Unid. 30 
   

39 Hipoclorito de sódio 1% 1litro Unid. 05    
40 Guartenário de Amônio a 0,68% Litro 15    
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41 Ionômero de vidro líquido (8ml)/pó(10g.) 

A3,5,conjunto  
Caixa 07    

42 Ionômero de vidro líquido (8ml)/pó(10g.) 
A3,conjunto  

Caixa 01    

43 Lidocaína 5 % tópico, 12 g., essências variadas Pote 10    
44 Lima Endodôntica tipo Kerr 1ª serie 28mm Cx c/ 06 15    
45 Lima Endodôntica tipo Kerr nª 08 e 10 c/ 28 mm Cx c/06 05    
46 Luva de látex para procedimento com 100 unidades 

ambidestras tamanho P 
Caixa 500    

47 Luva de látex para procedimento com 100 unidades 
ambidestras tamanho M 

Caixa 250    

48 Máscara descartável de proteção com tripla camada 
com elástico com 100  unidades 

Caixa 10    

49 Mepivacaína HCI 3 % sem vasoconstrictor, 
contendo 50 tubetes plásticos de 1,8 ml cada 

Caixa 03    

50 Microbrush, aplicador descartável, tipo regular com 
unidades 

Caixa 100    

51 Óleo spray para caneta de alta rotação e baixa 
rotação  

Frasco 01    

52 Papel carbono para articulação com 12 folhas tam. 
aprox. 11 cm x 2,5 cm 

Pacote 05    

53 Papel gral cirúrgico alto selante 140x 260 mm  Pacote 30    
54 Papel gral cirúrgico alto selante 90x 260mm Pacote 30    
55 Papel kraffit p/ esterilização 60 cm de largura c/ 

aproximadamente 20 kg 
Rolo 02    

56 Pasta profilática com flúor 90 g. sabores variados Unidades 15    
57 Paramonoclorofenol canforado Fr 03    
58 Ponta de papel absorvente 15/40 Caixa 10    
59 Produto à base de ácidos inorgânicos, fluoretos e 

cloretos com tensoativos, para limpeza de 
instrumentos e autoclaves em aço inox 

Frasco c/ 
500 ml 

10    

60 Resina fotopolimerizável fluida (FLOW) cor A3 Unid. 03    
61 Resina fotopolimerizável seringa plástica de 4 g. A 1 Unid. 05    
62 Resina fotopolimerizável seringa plástica de 4 g. A 2 Unid. 05    
63 Resina fotopolimerizável seringa plástica de 4 g. A 3 Unid. 50    
64 Resina fotopolimerizável seringa plástica de 4 g. A 

3,5 
Unid. 30    

65 Revelador para película radiográfica odontológica 
com 475 ml 

Frasco 05    

66 Rolos dentais de algodão, tamanho padrão, com 100 
unidades 

Caixa 100    

67 Saco branco leitoso com símbolo de resíduo 
infectante 50litros 

Pacote 05    
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68 

Selante odontológico de sulcos e cicatrículas, foto 
ativada contendo um frasco de agente com 5 ml, gel 
ácido com 10 ml, 10 bandejas de mistura e  pontas 
pincéis 

Caixa 03 

   

69 

Sistema de acabamento e polimento dental, discos 
diâmetro 12,07 mm, contendo: 5 discos grossos, 15 
médios, 15 finos, 15 ultrafinos, num total de 50 
discos  

Caixa 03 

   

70 

Sistema de acabamento e polimento dental, discos 
diâmetro 19,05 mm, contendo: 5  discos grossos, 15 
médios, 15 finos, 15 ultrafinos, num total de 50 
discos  

Caixa 03 

   

71 Sugador odontológico descartável com 40 unidades Pacote 150    
72  Teste Biológico (Indicador) a vapor  para 

autoclavecx com 10 unidades 
Caixa 02    

73 Toalha de rosto de algodão Unid. 05    

74 
Kit Infantil p higiene bucal contendo: escova, pasta e 
fio dental embalados individualmente em 
embalagens plásticas com botão abre/ fecha    

Kit 2000 
   

75 
Kit adulto p higiene bucal contendo: escova, pasta e 
fio dental embalados individualmente em 
embalagens plásticas com botão abre/ fecha    

Kit 600 
   

76 VERNIZ FORRADOR de cavidade com 15 ml Vidro 05    
77 MICROMOTOR INTRA micromotor confeccionado 

em alumínio com tratamento de cromo duro anti-
reflexo. Baixo nível de ruído. Autoclavável a 135ºC. 
rotação de 5.000 a 20.000 rpm nos sentidos horário 
e anti-horário. Spray externo. Encaixe intra entre 
eixos de transmissão em aço inox. Rosca do terminal 
com proteção eletroquímica. 
Apresentar junto a proposta catálogos originais do 
produto, registro do produto na ANVISA, Certificado 
de Boas práticas de fabricação, registro no CREA da 
empresa responsável pela prestação de serviços 
durante o período de garantia e certificado técnico 
do responsável técnico pela empresa que prestará 
assistência técnica no período de garantia. 

Unid. 08    
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78 CONTRA ÂNGULO contra ângulo confeccionado em 

latão com tratamento de cromo duro e alumínio.  
Sistema push Button para colocação e retirada das 
brocas. Acompanha adaptador para lubrificação. 
Baixo nível de ruído. Sistema de transmissão 
confeccionada em aços especiais. Autoclavável a 
135ºC. Sistema intra com relação 1:1 e giro de 360º. 
Rosca do terminal com proteção eletroquímica. 
Apresentar junto a proposta catálogos originais do 
produto, registro do produto na ANVISA, Certificado 
de Boas práticas de fabricação, registro no CREA da 
empresa responsável pela prestação de serviços 
durante o período de garantia e certificado técnico 
do responsável técnico pela empresa que prestará 
assistência técnica no período de garantia. 

Unid. 08    

 
 
 
 

79 CÂMARA DE REVELAÇÃO - de Películas 

Radiográficas,Tampa basculante quatro cubas para 

líquido, dimensões aproximadamente 

380X302X194 mm. 

Unid. 01 

 

   

80 BOMBA VÁCUO - possuir capacidade de instalação 

em até 4 consultórios. Construída em liga de 

bronze/alumínio com alta resistência ao atrito. 

Motor de 1 HP. Filtro de detritos localizado no 

corpo da bomba.  

Sistema de comando dos sugadores em 24 volts. 

Câmara interna de re-circulação de água. Eixo do 

motor em aço inox. Dispositivo de proteção térmica 

no motor. Apresentar certificado de garantia  de 

assistência técnica de 12 meses, dentro do estado 

do Espírito Santo. 

Apresentar junto a proposta catálogos do produto, 

registro do produto na ANVISA. Certificado de boas 

práticas de fabricação. 

Unid. 01    

81 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED - sem fio Unid. 02    



 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  
 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – SEMSA – Processo nº 4581/2014 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 – www.ibiracu.es.gov.br 

27 

com comprimento de onda na faixa de 470 nm, 

potencia mínima de 500 mw/c2, Fonte de 

alimentação chaveada bivolt automática que 

permite utilizar o equipamento em qualquer 

tensão de alimentação entre 110 à 230V- 

50/60Hz.Controle de operação na caneta, sinal 

sonoro com bip a  cada 10 segundos e ciclo de 90 

segundos. Dois condutores de luz removível e 

confeccionado em polímero de alta resistência. 

Apresentar junto a proposta catálogos do produto, 

registro do produto na ANVISA. Apresentar 

certificado de Boas práticas de fabricação, 

apresentar certificado de garantia de  assistência 

técnica de 12 meses, dentro do estado do Espírito 

Santo. 

82 MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS- Sistema de 

elevação do assento a gás, através de alavanca 

lateral.  

Encosto e assento amplo. Estofamento injetado 

com revestimento em PVC com revestimento 

transparente sem costura. Cor azul celeste. 

Apresentar junto a proposta catálogos do produto, 

registro do produto na ANVISA, Certificado de boas 

práticas de fabricação, apresentar certificado de 

garantia de assistência técnica de 12 meses, dentro 

do estado do Espírito Santo. 

Unid. 02    

83 MESA AUXILIAR VOLANTE – Armário volante com 

quatro gavetas e uma prateleira, medindo 

50x67x47 cm confeccionado em MDF 15mm 

branco. Gavetas com corrediças metálicas. 

Puxadores das gavetas e puxadores laterais em 

alumínio. Quatro rodízios. Apresentar junto a 

Unid. 01    
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proposta catálogos do produto, garantia de 12 

(doze) meses. 

84 ENCUBADORA – para teste biológico para 
autoclave 24 horas. 
Registro na Anvisa ou isenção conforme legislação 
vigente. 
 

Unid. 01    

85 Pontas nº TI-S; T4-S;G5-S e chave para pontas 
Marca do Aparelho de Ultrasson: Schester 
Modelo: Jet Laxis Sanic Bp 

Unid 02 cada    

86 Pontas nº: Tips Perio E; Perio Sub; Perio Supra e 
Chave Universal para pontas Tips. 
Marca do Aparelho de Ultrasson: Dabi Atlante 
Modelo Profi Neo 

Unid 02 cada    

Valor Total da Licitação:   
 

 
 

 

DADOS DA PROPONENTE: 

Nome: ............................................................................................................................................................ 

Razão social: .................................................................................................................................................. 

CNPJ nº: ........................................................................................................................................................ 

Banco: ......................... Agência nº: .................................. Conta nº: .......................................................... 

Endereço completo: ...................................................................................................................................... 

Telefones: ...................................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................ 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): .............................................................................................. 

Prazo de entrega: (conforme Item 2 e subitens do edital) ............................................................................  

 
 
 
 
 
Declaração: 
 
1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do edital e de seus anexos. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  
 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – SEMSA – Processo nº 4581/2014 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 – www.ibiracu.es.gov.br 

29 

Em ....... de ................................. de 2015. 

 

............................................................................ 
Assinatura da Proponente 
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 ANEXO II 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa: ....................................................................................................................................., com sede na: 

..............................................................., CGC. nº ........................,  representada pelo(a)  Sr.(a)   

......................................................., CREDENCIA o(a) Sr.(a)  ............................................................ 

(CARGO)  ..................................................., portador(a) do RG nº .................. e  CPF  nº ..........................., 

para representá-la perante ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE na licitação por Pregão Presencial nº 

048/2015, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

NOME: ......................................................................................... 

R.G.: ............................................................................................ 

CARGO: ..................................................................................... 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue em mãos ao Pregoeiro no ato do Credenciamento.  
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ANEXO III 
 
MINUTA DE CONTRATO Nº 000/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES E 
A EMPRESA: .............................................................. 

 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.165.208/0001-17, com sede na Avenida Conde D’Eu - 486 

– Centro – Ibiraçu/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 14.635.944/0001-40, 

com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro – Ibiraçu/ES, neste ato representada pela 

Senhora Secretária Municipal de Saúde,  Giseli Crema Vieira, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o 

nº 071.765.807-40, residente na Rua das Gaivotas, s/nº, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu/ES, CEP 

29.670-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado e a empresa 

.............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ........................., com 

sede na Rua ........................................................................ CEP ........................, representada neste ato pelo Sr. 

......................................................, brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob nº ................................ 

residente na Rua ..................................................... CEP ......................, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente instrumento de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações 

em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4581/2014 DE 02/12/2014 e PREGÃO 

PRESENCIAL nº 048/2015, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  E 
PERMANENTES -ODONTOLOGIA visando atender ao Programa de Saúde Bucal (Estratégia Saúde da 
Família – Atenção Básica), com autorização no processo nº 4581/2014 DE 02/12/2014, a pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com as especificações constantes do Anexo I - 
Formulário "Especificações e Cotação de Preços”. 
 
1.2 - O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 
1.3 – A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, 
pelo preço global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. 
 
1.4 – Quanto ao Controle de Qualidade, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente as 
instruções do preposto da Secretaria competente. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 
2.1 - O pagamento da importância relativa à aquisição correrá por conta de Dotação Orçamentária já 
consignada no vigente orçamento, assim discriminado: 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.080- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SB  
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
1201000000- FONTE DE RECURSOS 
070- FICHA 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.080- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SB  
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1203000000- FONTE DE RECURSOS 
072- FICHA 
 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.078- MANUTENÇÃO  E AMPLIAÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA 
SF  
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
1201000000- FONTE DE RECURSOS 
1203000000- FONTE DE RECURSOS 
048- FICHA 
 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
002- ATENÇÃO BÁSICA 
110002.1030100252.078- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA 
SAÚDE DA FAMILIA - SF  
449052000000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
12030000000- FONTE DE RECURSOS 
052- FICHA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos/medicamentos descritos 
na Cláusula Primeira o valor de R$ ________ (___________________). O pagamento será de acordo com as 
entregas efetuadas no mês, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas (Notas Fiscais) que, 
devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser 
pagas em até 30 (trinta) dias após e Emissão da Nota Fiscal. 
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3.2 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débito 
de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que 
deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade para o devido 
pagamento. 
 
3.3 – O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
3.4 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento 
do respectivo objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
4.1 - Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração de 12 (doze) 
meses, com início na data da assinatura do termo de contrato, conforme § 4º, Artigo 62 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
4.2 - O prazo máximo para o início da entrega dos produtos/medicamentos será de 05 (cinco) dias 
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de 
Administração Geral e Suprimentos, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, 
atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 
 
4.2.1 - A entrega dos produtos/medicamentos deverá ser efetuada parcelada, de acordo com a 
necessidade da Secretaria, por meio de Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de 
Administração Geral e Suprimentos e Guia de Remessa emitida pela Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, e se estenderá por 12 (doze) meses.   
 
4.2.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue na Unidade de Saúde, localizada na Rua Rufino 
Manoel de Oliveira, nº 22, Bairro Ericina, CEP 29670-000- Ibiraçu/ES, Tel.: 0XX(27) 3257- 0534, 
neste Município, bem como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”.    
 
4.2.3 - A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação 
expressa dos números do contrato, do Pregão Presencial, do processo, identificação da Contratada, 
as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.  
 
4.2.4 - A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 
eletrônico.  
 
4.2.5 - Os materiais serão recebidos da seguinte forma; 
 
a) - provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetiva entrega na 
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Prefeitura Municipal de Ibiraçu, para efeito de posterior verificação da conformidade das 
especificações do material e ou os equipamentos e conseqüente aceitação; 
 
b) - definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a verificação da conformidade do objeto 
e conseqüente aceitação. 
 
4.2.6 - A comissão fará a verificação da originalidade do objeto da licitação exigidos no anexo I do 
Edital do Pregão Presencial nº 048/2015. Se a qualidade dos produtos/medicamentos entregues 
não corresponder às especificações, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
4.2.7 - Só serão aceitos medicamentos com prazo de validade de no mínimo 02 (dois) anos, a 
contar da data do recebimento. 
 
4.2.8 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
produtos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a providenciar o fornecimento dos produtos/medicamentos, objeto 
do presente contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da 
CONTRATANTE, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 - O CONTRATANTE fiscalizará os itens entregues, através de seus órgãos competentes, de forma 
a fazer cumprir, rigorosamente as condições do objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
8.1 - A Contratada deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para assinar o termo de 
contrato.  
 
8.2 - Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subseqüente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com 
vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 3º, inciso XXIII da Lei nº 
10.520/02.  



 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  
 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – SEMSA – Processo nº 4581/2014 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0501 – www.ibiracu.es.gov.br 

35 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
9.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total, isentando-o de todas as 
reclamações que surjam subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de 
qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos itens.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer 
indenização à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
 
11.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes 
às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei 
nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 
 
12.2 – Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 
 
12.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 
não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea 
“b”. 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 
 
c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou 
descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
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d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, esta 
sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
12.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 
048/2015.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
15.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o 
quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade 
com o parágrafo único do artigo 61 da lei nº 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro da 
Comarca de Ibiraçu - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de testemunhas. 
 
 
Ibiraçu - ES, ..... de ................... de 2015. 
 
 

.................................................................... 
GISELI GREMA  VIEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU 
CONTRATANTE 
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........................................................... 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 
  
 


