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A V I S O 
 

PROCESSO N° 101/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2022 
 
 

O Município de Volta Grande, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 17.710.690/0001-75, com sede 
na Av. Arthur Pedras, n° 120, Bairro Centro, Município de Volta Grande, através 

da sua equipe de Pregão, torna público que fará a licitação visando à contratação 
de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais 

odontológicos a fim de suprir as necessidades da secretaria de saúde pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações contidas no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública deste Pregão 

Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. A sessão de disputa de preços será dia 
16/08/2022 a partir das 13h00min. O EDITAL estará disponível a partir do dia 

04/08/2022 ás 13:00 horas, através dos Sites: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e 

https://voltagrande.mg.gov.br/categorias/licitacoes. Informações pelo telefone 
(32)3463- 1232 ou Email: licitacaovoltagrande@gmail.com.    

Volta Grande, 03 de agosto de 2022.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://voltagrande.mg.gov.br/categorias/licitacoes.
mailto:licitacaovoltagrande@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

EDITAL 

PROCESSO Nº 101/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Volta 
Grande, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o no 17.710.690/0001-75, com sede na Av. Arthur Pedras, 
n° 120, Bairro Centro, Município de Volta Grande, por meio de sua equipe de 
Pregão, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal n° 2.265/2020 e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  
 

Recebimentos de propostas até dia 16/08/2022 às 13:00 horas 
 

Abertura de propostas dia 16/08/2022 às 13:01 
 
Endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br  

 
Modo de Disputa: Aberto 
 

Tempo de Disputa: 10 (dez) minutos 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades da secretaria de 
saúde pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações 
contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de 
seu interesse.  
 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO DO ITEM, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto.  
 
1.4. O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes 

vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro 
terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.  
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 
2022, na classificação abaixo: 

 

Dotação Fonte Descrição 
3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0032 

 

00.02.55 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE 

SAÚDE BUCAL 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, 

previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras 
Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema 
eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a 

respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas 
para sua correta utilização. 

3.1.2. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão 

obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, 
podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo 
e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br. 

 
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 
 
4.1.1. Para itens cujos valores estimados estejam até R$80.000,00, a 

participação será exclusiva às Microempresas – ME, Empresa de Pequeno 
Porte – EPP e equiparadas, nos termos previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 
 
4.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

4.2.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 
 

4.2.3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

4.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 
 

4.2.6. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 
de dissolução ou liquidação; 

 
4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em Município; 
 

4.2.7.1. NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da 
Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso 
concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 

potencial para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, 
entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em 

“Município” no Pregão em tela. 
 
4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 
4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá declarar 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
 

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido previstos 
nessa lei, se for o caso;  

 
4.3.2. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital 
 
4.3.3. que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
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proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

 
6.1.1. Valor unitário e total do item; 
 

6.1.2. Marca; 
 
6.1.3. Fabricante;  

 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

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

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 
 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  
 
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
 

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

 
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. Os licitantes poderão 

oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
 

7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de 2% (dois por cento). 

 
7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 
 

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 

pública. 
 

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 
 
7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
 

7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 
 
7.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente ao provedor. 

 
7.18. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema. 

 
7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  
 

7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  
 
7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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7.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

 
7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

 
7.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

 
7.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.30. Havendo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.33. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

8.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.2.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata; 
 
8.2.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar - SOMENTE DOS ITENS VENCIDOS - por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta, estando entre eles: 
 
8.2.3.1 – O Certificado de Registro do material, emitido pela ANVISA, ou cópia 

autenticada da publicação no “DOU” relativamente ao registro do material. Caso 
o prazo de validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Registro, 

ou cópia da publicação no “DOU” acompanhado do pedido de revalidação “FP 1” e 
“FP 2”, datado do semestre anterior ao do vencimento (o certificado ou a 
publicação deverá ser apresentado na ordem numérica dos itens.  

 
8.2.3.2 – No caso do material ser dispensado de Registro, deverá ser juntado 
documento que comprove tal condição. 

 
8.2.4. O prazo estabelecido no item 8.2.3 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 
e formalmente aceito pelo Pregoeiro.  
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8.2.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.2.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
 

8.2.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

 
8.2.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital. 

 
8.2.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 
 
8.2.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 

8.2.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.2.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

9. DA HABILITAÇÃO.   

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 
verificada por meio do sistema na internet. 

 
9.2. Os documentos relacionados neste edital poderão ser substituídos pelo 
Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Município, em vigor na data da 

realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro e 
em vigor na data da realização do Pregão. 

 
9.2.1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou 

instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos 
documentos. 
 

9.2.2. Caso não conste no CRC do Município quaisquer documentos exigidos no 
edital, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 
 

9.2.3. Se os documentos relacionados no edital, indicados no CRC, estiverem com 
os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.1 

 
9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.2 (CRC), os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

 

                                                           

1 Decreto nº 10.024, de 2019:  Art. 38, §2º: “O instrumento convocatório deverá estabelecer 

prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação”. 

Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os 

já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não 

se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A 

diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para 

confirmação dos já apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de 

prestação de serviços que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica 

já apresentado. 
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9.8 Habilitação jurídica:  

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

9.9.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o 
licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
9.9.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pelo setor 

competente do Município. 
 

9.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 

9.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.7. O licitante detentor do menor preço qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 

9.9.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

9.9.7.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

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

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.9.7.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10. Qualificação Econômico-Financeira 
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9.10.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

9.11. Qualificação Técnica 
 

9.11.1 - Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA;  
 
9.11.2 - Cópia do Alvará Sanitário ou da Licença de funcionamento do Licitante, 

expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária Municipal/Estadual, em vigência, 
conforme Código Sanitário e Leis complementares.  

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, conforme modelo constante no Anexo II do edital, e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 
 
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 
nº 8.666/93). 

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

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

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for 

o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

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

próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 

não o recurso, fundamentadamente.2 

 

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

                                                           

2
 No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente 

a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 

interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a 

Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob 

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

 

15.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

15.1.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
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quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 

desde que devidamente aceito. 

 

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 

indicação do licitante vencedor, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, 

preços registrados e demais condições. 

 

15.4. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.5.5. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços. 
 

16 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da 
data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital.  

 
17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

17.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 

ampla defesa. 
17.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: 
17.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir 

as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovado; 

 
17.2.2 - por iniciativa do MUNICÍPIO: 

17.2.2.1 - quando o fornecedor registrado:  
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a) não aceitar reduzir os preços registrado, na hipótese de este se tornar inferior 
àqueles praticados no mercado;  
 

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório;  
 
c) descumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido do MUNICÍPIO, sem justificativa aceitável;  

 
17.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.  

 
17.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo o MUNICÍPIO fará 
o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes 

a nova ordem de registro. 
  
18 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo MUNICÍPIO:  

 
18.2 - automaticamente:  
 

18.2.1 - por decurso de prazo de vigência;  
 

18.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.  
 
18.3 – pelo MUNICÍPIO, quando caracterizado o interesse público.  

 
19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

19.1. Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-

financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no mercado.  
 

19.2. Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o MUNICÍPIO 
convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e 

alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III. 
  
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  
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22. DO PAGAMENTO 

22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
 
23.1.1. não assinar a ata de registro de preço, termo de contrato ou 

aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

 

23.1.2. apresentar documentação falsa; 

 

23.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

23.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

23.1.5. não mantiver a proposta; 

 

23.1.6. cometer fraude fiscal; 

 

23.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

23.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro 
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  
 
23.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 

ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 

o encerramento da fase de lances. 

 

23.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 

nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções:  

 

23.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 

23.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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23.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

23.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 

cinco anos; 

 

23.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

 

23.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

23.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira 

nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal 

na unidade administrativa.  

 

23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

23.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

no Termo de Referência. 

 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

24.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. A impugnação poderá ser 
realizada por forma eletrônica na plataforma que se realizará o pregão no 

endereço indicado acima, pelo e-mail: licitacaovoltagrande@gmail.com, ou 
protocolado na sede do Município. 
 

24.1.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 
 
24.1.2 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
 

24.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 

no endereço indicado no Edital. 
 
24.2.1 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

 
24.4 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
24.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 
Pregoeiro.   
 

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

 
25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 
 
25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  
 
25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e  
https://voltagrande.mg.gov.br/categorias/licitacoes e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Av. Arthur Pedras, n° 120, bairro Centro, município de 
Volta Grande, nos dias úteis, no horário das 12 horas às 18 horas, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 
 

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://voltagrande.mg.gov.br/categorias/licitacoes
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25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 
 

25.12.2.  Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
 
25.12.7. Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preço;  

 
Volta Grande, 20 de julho de 2022. 

 
 

 

João Victtor Elias da Silveira 
Pregoeiro(a) 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO  

 
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
odontológicos para suprir as necessidades da secretaria de saúde pelo período de 

12 (doze) meses, conforme condições e especificações contidas neste Termo de 
Referência. 

 
2 – JUSTIFICATIVAS: 
 

2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 –A contratação se justifica pela necessidade desses materiais que serão 
utilizados para atender os usuários do Setor de Saúde do município de Volta 
Grande. Os produtos deverão ser todos de ótima qualidade e devem respeitar as 

especificações e os quantitativos descritos na Planilha Orçamentária 
 
2.2 – JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO. 

 
2.2.1 – O produto está caracterizado como comum, por ter padrões de qualidade e 

desempenho objetivamente definidos nas normas, possuindo termo de referência 
completo, contendo as especificações técnicas necessárias para a formulação da 
proposta, razão pela qual deve ser utilizada a modalidade pregão. 

 
2.3 - JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO SRP:  
 

2.3.1 - A opção de utilizar Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela 
impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pelo Município, 

bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de 
entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda da Administração. 
 

3- ESPECIFICAÇÕES E VALORES ESTIMADOS 
 

N° 

Item 

Descrição Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

001 AFASTADOR LABIAL CIRURGICO 
MINESSOTA: Confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI- 420, 

tamanho:14cm. Usado para 
afastar o tecido do campo 

operatório.  

UNID 3,0000 29,67 89,03 

002 AGENTE DE UNIÃO COM CARGA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL E 
MONOCOMPONENTE (PRIMER E 

BOND) PARA ESMALTE E 
DENTINA. Indicado para 

UNID 4,0000 70,58 282,33 
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restaurações diretas de 

compósitos,cerômero e 
compômero fotopolimerizáveis. 
Cimentação adesiva de 

restaurações indiretas de 
cerâmico e de compósitos, tipos 

facetas. À base de álcool. Frasco 
contendo 5ml. 

003 AGULHA GENGIVAL ESTÉRIL 
Com bisel trifacetado de uso 

único 30G, CURTA (21mm)Caixa 
com 100 und.  

Caixa 10,0000 80,81 808,17 

004 AGULHA GENGIVAL EXTRA 

CURTA ESTÉRIL 15X0,30  (30G 
)Caixa com 100 und.  

Caixa 3,0000 64,66 194,00 

005 ALAVANCA APICAL JOGO- 3 
PEÇAS INFANTIL Instrumento 

indicado para remoção de pontas 
de raízes e espículas ósseas. 
Possui lâminas longas, afiadas, 

finas e côncavas projetadas para 
deslizar nas paredes da cavidade 

alveolar. Embalagem com 3 
alavancas. Contém: 1 alavanca 
curva esquerda, 1 alavanca curva 

direita e 1 alavanca reta. Com o 
tamanho de 15 cm. Fabricado em 

aço Inoxidável AISI-420.  

UNID 4,0000 134,77 539,11 

006 ALAVANCA SELDIN JOGO- 3 
PEÇAS INFANTIL  Jogo com 3 
unidades. Contém 1 alavanca 

curva esquerda, 1 alavanca curva 
direita e 1 alavanca reta. Com 

tamanho de 15 cm. É um 
instrumento de uso Médico e 
Odontológico, em aço Inoxidável 

AISI. Utilizadas para remoção de 
pontas de raízes e espículas 
ósseas.  

UNID 4,0000 134,77 539,11 

007 Álcool a 70% - líquido incolor 

característico. Embalagem com 
dados de identificação e 

procedência, data da fabricação, 
tempo de validade, registro em 
órgão competente. Embalagem 

plástica contendo 1  litro. - Álcool 
a 70% - líquido incolor 

UNID 100,0000 18,66 1.866,6

7 
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característico. Embalagem com 

dados de identificação e 
procedência, data da fabricação, 
tempo de validade, registro em 

órgão competente. Embalagem 
plástica contendo 1  litro. 

008 Anestésico local a base de 

cloridrato de prilocaína com 
felipressina 0,03ul/ml. Caixa 
contendo 50 carpules de 1,8ml 

cada. 

CXA 20,0000 198,45 3.969,0

0 

009 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL 
A BASE DE CLORIDRATO DE 

LIDOCAÍNA A 2% COM 
VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 
1:100.000. Caixa contendo 50 

carpules  de 1,8 ml cada.  

Caixa 5,0000 149,92 749,63 

010 Anestésico Tópico Gel. ( Sal 
anestésico, benzocaína 200mg/g 
20%) Gel hidrossolúvel de alta 

viscosidade; Ação rápida. Sabor 
Tutti Frutti. Frasco com 200mg. - 

Anestésico Tópico Gel. ( Sal 
anestésico, benzocaína 200mg/g 
20%) Gel hidrossolúvel de alta 

viscosidade; Ação rápida. Sabor 
Tutti Frutti. Frasco com 200mg. 

UNID 5,0000 14,77 73,88 

011 Aplicador Microbrush Azul Fino. 

Embalagem com 100 und. - 
Aplicador Microbrush Azul Fino. 
Embalagem com 100 und. 

PC 15,0000 20,25 303,75 

012 AVENTAL CHUMBO DO 

PACIENTE INFANTIL. Menos peso 
- 30% a 40% mais leve que 

aventais convencionais; 
certificações ANVISA, CA e 
outros; compactação e 

homogeneização perfeita entre os 
materiais; Totalmente 
impermeáveis; flexível; lavável; 

reciclável; fácil limpeza e 
desinfecção;resistente ao álcool 

etílico 70% (sol); resistente ao 
ácido peracético; quimicamente 
esterilizável; proteção 

bacteriológica; resistente a raios 
ultravioleta; maior resistência 

UNID 3,0000 724,06 2.172,1

8 
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físico-mecânica; maior vida útil; 

garantia de 18 meses.Tamanho 
infantil: 50 cm (comprimento) x 
40 cm (largura).Peso:0,95kg  

013 Avental chumbo do pacientes 

adulto. Menos peso - 30% a 40 % 
mais leve que aventais 

convencionais, certificações 
ANVISA, CA e outros, 
compactação homogeneização 

perfeita entre os 
materiais.Totalmente 
impermeável, flexivel, lavavel, 

reciclavel. Facil limpeza e 
desinfecção. Resistente ao álcool 

etílico 70% (sol); Resistente ao 
ácido peracético; Quimicamente 
esterilizável; Proteção 

bacteriológica; Resistente a raios 
ultravioleta; Maior resitência 

físico - mecânica ; Maior vida útil; 
Garantia de 18 meses. Tamanho 
Adulto: 64 cm (comprimento) x  

57 cm largura). Peso 2,20 kg 

UNID 3,0000 840,13 2.520,4

0 

014 AVENTAL EM TNT 
PROCEDIMENTO  Manga Longa 

Slim Soft - Branco 10 unidades 
Tamanho G  

Pacote 20,0000 28,96 579,33 

015 AVENTAL EM TNT 
PROCEDIMENTO MANGA Longa 

Slim Soft - Branco 10 unidades 
tamanho M  

Pacote 20,0000 29,50 590,00 

016 Bicarbonato de Sódio em pó em 

coloração branca, cristalino e 
extra- fino. Aroma natural. 
Embalagem com 200 gramas. - 

Bicarbonato de Sódio em pó em 
coloração branca, cristalino e 
extra- fino. Aroma natural. 

Embalagem com 200 gramas. 

UNID 4,0000 24,11 96,44 

017 Broca Diamantada esférica 1014- 
FG para alta rotação. - Broca 

Diamantada esférica 1014- FG 
para alta rotação. 

UNID 10,0000 8,63 86,33 

018 Broqueiro em alumínio 21 furos – 
FG embalagem c/ 1 

unidade.Produto que auxilia na 

UNID 4,0000 47,53 190,13 
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organização, armazenamento, 

transporte e esterilização de 
brocas odontológicas.Produzido 
em material resistente que 

possibilita a esterilização em 
autoclave. Cor prata  

019 CARTÃO RAIO X 2 FUROS - 

Armazenar e auxiliar visualização 
da radiografia revelada com 
organização de radiografias 

reveladas. Espaço para 
anotações; Espaço das 
radiografias centralizadas; 

Encaixe perfeito para boa 
visualização. Embalagem com 

100 unidades.  

PC 5,0000 19,26 96,33 

020 Cimento forrador hidróxido de 
cálcio hydcal embalagem com 13g 
de base + 11g de catalisador  

Caixa 4,0000 55,74 222,97 

021 COLHER DE DENTINA Nº 11,5 

em aço inoxidável com espessura 
mínima de 8 mm utilizado para 

remoção de tecido careado das 
cavidades dentárias. 

UNID 10,0000 31,43 314,33 

022 CONDICIONADOR ÁCIDO 
FOSFÓRICO 37% - GEL. Indicado 

para condicionamento ácido de 
dentina ou esmalte, 

proporcionando melhor retenção 
de materiais resinosos utilizados 
em restauração, fixação, 

cimentação e selamento. 
Embalagem com 3 seringas de 

2,5 ml cada, com ponteira.  

Pacote 10,0000 13,16 131,67 

023 CREME DENTAL COM 1.450 
ppm de FLÚOR. 30gr. 

UNID 4.000,0000 3,88 15.546,
80 

024 CURETA DE DENTINA HASTE 
LONGA N° 17 em aço inoxidável 

com espessura mínima de 8 mm  

UNID 6,0000 24,04 144,26 

025 CURETA UNIVERSAL usada em 
odontologia para curetagem 

remanescentes de cirurgias. Em 
aço inoxidável com espessura 
mínima de 8 mm  

UNID 6,0000 54,63 327,80 

026 DESSENSIBILIZE KF 2%   2% de 

Fluoreto de Sódio | FGM | 1 x 
2,5g  

UNID 10,0000 31,76 317,67 
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027 Disco de Lixa Praxis - TDV 

Embalagem com 75 unidades + 
Mandril. 

UNID 4,0000 218,69 874,77 

028 ENXAGUANTE BUCAL. Solução 
bucal á base de Gluconato de 

Clorhexidina a 0,12%. Frasco 
contendo 2 litros. - 

ENXAGUANTE BUCAL. Solução 
bucal á base de Gluconato de 
Clorhexidina a 0,12%. Frasco 

contendo 2 litros. 

UNID 10,0000 79,59 795,93 

029 Escova Dental Adulto, com 
cerdas em nylon macias, 

aparadas e arredondadas 
uniformemente. Com cabo reto 
medindo aproximadamente 17 

cm, embalada individualmente. - 
Escova Dental Adulto, com 
cerdas em nylon macias, 

aparadas e arredondadas 
uniformemente. Com cabo reto 

medindo aproximadamente 17 
cm, embalada individualmente.  

UNID 2.500,0000 1,58 3.950,0
0 

030 Escova Dental Infantil, com 
cerdas em nylon macias, 

aparadas e arredondadas 
uniformemente. Com cabo reto 

medindo aproximadamente 15 
cm, embalada individualmente. - 
Escova Dental Infantil, com 

cerdas em nylon macias, 
aparadas e arredondadas 
uniformemente. Com cabo reto 

medindo aproximadamente 15 
cm, embalada individualmente. 

JG 1.500,0000 1,29 1.945,0
5 

031 Escova Dental Massageadora 

Baby Brush, Embalagem com 1 
unidade. 

UNID 30,0000 18,68 560,40 

032 ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA 
IONÔMERO Indicada para 

manipulação de ionômero.  

UNID 8,0000 9,51 76,13 

033 ESPÁTULA DE TITÂNIO – A 
resina não adere nas espátulas, 

proporcionando um perfeito 
desempenho na execução dos 
procedimentos.  - ESPÁTULA DE 

TITÂNIO – A resina não adere nas 

UNID 15,0000 98,07 1.471,1
5 
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espátulas, proporcionando um 

perfeito desempenho na execução 
dos procedimentos. 

034 ESPÁTULA Nº 24 em aço inox. UNID 1,0000 34,27 34,28 

035 ESPELHO BUCAL Nº 5 CX C/ 12 
und.  

Caixa 6,0000 139,05 834,30 

036 ESPELHO TOUCADOR PARA 
PACIENTE. Esquadrilha metálica 
para orientação de pacientes.  

UNID 4,0000 41,83 167,33 

037 Eugenol. Fenol obtido através do 

óleo de cravo, amarelo claro, 
escurece e torna- se espesso com 
a exposição ao ar. Aroma cravo. 

Embalagem com 20ml. - Eugenol. 
Fenol obtido através do óleo de 

cravo, amarelo claro, escurece e 
torna- se espesso com a 
exposição ao ar. Aroma cravo. 

Embalagem com 20ml. 

UNID 5,0000 19,12 95,63 

038 Filme Radiográfico Adulto. 
Embalagem com 150 und.  

Pacote 6,0000 373,76 2.242,6
0 

039 Filme Radiográfico Infantil. 

Embalagem com 150 und.  

Pacote 3,0000 415,57 1.246,7

3 

040 Fio dental clínico com 50 metros 
para remoção de placa bacteriana 
interproximal,  confeccionado em 

poliamida resistente, com 
aromatizante, lubrificado com 

cera natural, totalmente livre de 
impurezas ou manchas, de cor 
branca. Embalado em estojo 

individual de polipropileno, com 
cortador metálico em aço 

inoxidável, que corte o fio sem 
desfiá-lo, trazendo externamente 
os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. - 
Fio dental clínico com 50 metros 

para remoção de placa bacteriana 
interproximal,  confeccionado em 

poliamida resistente, com 
aromatizante, lubrificado com 
cera natural, totalmente livre de 

impurezas ou manchas, de cor 
branca. Embalado em estojo 

individual de polipropileno, com 

UNID 4.000,0000 3,54 14.160,
00 
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cortador metálico em aço 

inoxidável, que corte o fio sem 
desfiá-lo, trazendo externamente 
os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data 
de fabricação e data de validade. 

041 Fio de Sutura de Nylon 3.0 - 

Monofilamento preto.  Agulha aço 
inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. 
Caixa contendo 24 unidades. - 

Fio de Sutura de Nylon 3.0 - 
Monofilamento preto.  Agulha aço 
inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. 

Caixa contendo 24 unidades. 

CXA 5,0000 70,70 353,50 

042 Fio de sutura de seda 3.0. Fio 
sintético com material natural, 

filamento de seda natural e 
trançada 

CXA 10,0000 81,55 815,50 

043 Fita Banda Matriz de poliéster. 
10x120x0,05mm. Confeccionada 

em 100% poliéster e super 
flexível. Embalagem com 50 und.

  

Pacote 8,0000 2,75 22,00 

044 FITA BANDA MATRIZ DE 
POLIÉSTER AIRON 

UNID 8,0000 3,24 25,97 

045 Fixador Radiográfico. Embalagem 

com 475 ml - Fixador 
Radiográfico. Embalagem com 
475 ml 

UNID 5,0000 40,00 200,00 

046 Flúor Tópico em Gel, sabor Tutti- 

Frutti, para prevenção da doença 
cárie. De ação completa em 1 
minuto. Embalagem com 200 ml. 

- Flúor Tópico em Gel, sabor 
Tutti- Frutti, para prevenção da 

doença cárie. De ação completa 
em 1 minuto. Embalagem com 
200 ml. 

UNID 10,0000 9,71 97,10 

047 FÓRCEPS INFANTIL Nº 05 em 

aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 

especifica devido a função que 
desempenha. Unidade  - 
FÓRCEPS INFANTIL Nº 05 em 

aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 

especifica devido a função que 

UNID 6,0000 126,91 761,46 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: licitação@voltagrande.mg.gov.br 
 CEP: 36.720-000  

 

 

desempenha. Unidade  

048 FÓRCEPS INFANTIL Nº 151S em 

aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 
especifica devido a função que 

desempenha.  - FÓRCEPS 
INFANTIL Nº 151S em aço inox 

utilizado para extração dentária. 
Sua numeração é especifica 
devido a função que desempenha.  

UNID 6,0000 126,91 761,46 

049 FÓRCEPS INFANTIL Nº 16 em 

aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 

especifica devido a função que 
desempenha.  - FÓRCEPS 
INFANTIL Nº 16 em aço inox 

utilizado para extração dentária. 
Sua numeração é especifica 
devido a função que desempenha.  

UNID 6,0000 126,91 761,46 

050 FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 em 

aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 

especifica devido a função que 
desempenha.  - FÓRCEPS 
INFANTIL Nº 44 em aço inox 

utilizado para extração dentária. 
Sua numeração é especifica 

devido a função que desempenha.  

UNID 6,0000 126,91 761,46 

051 FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 em 
aço inox utilizado para extração 
dentária. Sua numeração é 

especifica devido a função que 
desempenha.  - FÓRCEPS 

INFANTIL Nº 69 em aço inox 
utilizado para extração dentária. 
Sua numeração é especifica 

devido a função que desempenha.  

UNID 6,0000 126,91 761,46 

052 IONÔMERO DE VIDRO 
RESTAURADOR RIVA LIGHT 
CURE – SDI.   Fotopolimerizável. 

Resistente ao desgaste a longo 
prazo. Adere quimicamente à 

estrutura dental. Livre de BPA.  
Alta liberação de flúor.  Reforçado 
com resina. Excelente estética. 

Alta resistência a flexão. 
Radiopaco.  

UNID 6,0000 207,58 1.245,5
0 
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053 KIT ACABAMENTO E 

POLIMENTO DE RESINA 
COMPLETO 

UNID 4,0000 89,26 357,04 

054 Lubrificante Spray Alta e Baixa 
Rotação. Lubrificante á base de 

óleo mineral não tóxico de baixa 
viscosidade e com elevado grau 

de pureza. Sua fórmula previne 
oxidações e lubrifica as partes 
móveis de instrumentos 

odontológicos. Alcance do jato até 
mo final da caneta. Bicos de alta 
e baixa rotação. Embalagem de 

200ml. - Lubrificante Spray Alta e 
Baixa Rotação. Lubrificante á 

base de óleo mineral não tóxico 
de baixa viscosidade e com 
elevado grau de pureza. Sua 

fórmula previne oxidações e 
lubrifica as partes móveis de 

instrumentos odontológicos. 
Alcance do jato até mo final da 
caneta. Bicos de alta e baixa 

rotação. Embalagem de 200ml. 

UNID 5,0000 39,13 195,67 

055 LUVA PROCEDIMENTO TAM. P 
Caixa com 100 unidades, em 

látex, com pó, não estéril, 
indicada para procedimentos não 
cirúrgicos. Possui a superfície do 

látex micro-texturizada, 
oferecendo acabamento 
antiderrapante.  

Caixa 50,0000 38,63 1.931,6
7 

056 LUVA PROCEDIMENTO TAM. PP 

Caixa com 100 unidades, em 
látex, com pó, não estéril, 

indicada para procedimentos não 
cirúrgicos. Possui a superfície do 
látex micro-texturizada, 

oferecendo acabamento 
antiderrapante.  

Caixa 30,0000 38,63 1.159,0

0 

057 Máscara cirúrgica descartável 

hipoalergênica, tripla camada 
com elástico.  Caixa com 50 und. 
- Máscara cirúrgica descartável 

hipoalergênica, tripla camada 
com elástico.  Caixa com 50 und. 

CXA 100,0000 24,51 2.451,6

7 

058 Material para Mumificação de Unidade 3,0000 13,01 39,03 
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Polpa Dental. Frasco com 10ml. - 

Frasco com 10ml. 

s 

059 Moldeira Dupla para Flúor 
Descartável Embalagem com 50 
unidades.Tamanho G 

Caixa 20,0000 55,16 1.103,2
0 

060 Moldeira Dupla para Flúor 

Descartável Embalagem com 50 
unidades.Tamanho M 

Caixa 20,0000 55,16 1.103,2

0 

061 Moldeira Dupla para Flúor 

Descartável Embalagem com 50 
unidades.Tamanho P 

Caixa 10,0000 55,16 551,60 

062 Papel Carbono Para articulação 
Odontológica. Possui folha 

especial 100% vegetal  de dupla 
face na cor azul e vermelho e 100 

micras de espessura.  Pacote com 
12 und. - Papel Carbono Para 
articulação Odontológica. Possui 

folha especial 100% vegetal  de 
dupla face na cor azul e vermelho 

e 100 micras de espessura.  
Pacote com 12 und. 

PC 8,0000 10,94 87,55 

063 Pasta De Polimento Universal.  
Produzida com diamante 

micronizado, de granulação extra 
fina, para uso exclusivo de 

dentistas ou protéticos. 
Embalagem com seringa de 2g. - 
Pasta De Polimento Universal.  

Produzida com diamante 
micronizado, de granulação extra 
fina, para uso exclusivo de 

dentistas ou protéticos. 
Embalagem com seringa de 2g. 

UNID 3,0000 43,13 129,39 

064 PASTA PROFILÁTICA  Bisnaga, 

contendo 90 gramas.  

UNID 4,0000 14,78 59,13 

065 Pinça Clínica para Algodão. 
Produto confeccionado em aço 
inoxidável AISI - 420. Tendo 

embalagem plástica individual, 
constando os dados de 

identificação, procedência e 
rastreabilidade. Com garantia de 
10 anos contra defeito de 

fabricação. fabricado de acordo 
com Padrões internacionais de  

qualidade. 

UNID 6,0000 42,26 253,56 
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066 Pinça Halstead Mosquito 12 cm 

reta.Produto confeccionado em 
aço inoxidável AISI-420. Com 
tamanho de 12 cm, tendo 

embalagem plástica individual, 
constando os dados de 

identificação, procedência e 
rastreabilidade. Com garantia de 
10 anos contra defeitos de 

fabricação. Fabricado de acordo 
com padrões internacionais de  
qualidade. REG. 

MS:10304850055 

UNID 6,0000 53,13 318,80 

067 PONTA DIAMANTADA CHAMA 
3118F –  FG alta rotação. 

Destinada para preparo de 
cavidades de diferentes 
propriedades em dentística e 

reabilitação oral.  

UNID 20,0000 8,63 172,67 

068 PONTA DIAMANTADA CHAMA 
3168 FG alta rotação. Destinada 

para preparo de cavidades de 
diferentes propriedades em 
dentística e reabilitação oral.  

UNID 20,0000 8,63 172,67 

069 Ponta Diamantada Cônica 

Extremidade Arredondada 4138F 
- FG Para alta rotação; Indicada 

para preparo de cavidades de 
diferentes propriedades em 
dentística e reabilitação oral.  

UNID 20,0000 8,63 172,67 

070 PONTA DIAMANTADA FG FAVA 

CÔNICA A UNIDADE 
(3195F)Destinada para preparo 

de cavidades de diferentes 
propriedades em dentística e 
reabilitação oral. 

UNID 20,0000 8,63 172,67 

071 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 

14CM em aço inox usado em 
cirurgia como suporte de fio de 
sutura agulhado.  - PORTA 

AGULHA MAYO-HEGAR 14CM 
em aço inox usado em cirurgia 

como suporte de fio de sutura 
agulhado.  

UNID 8,0000 37,39 299,15 

072 Porta Resina Simples – Agir,  
Confeccionada com material de 

alta resistência, aumentando a 

UNID 3,0000 64,66 193,98 
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durabilidade do produto. Maior 

praticidade no manuseio. Melhor 
organização dos materiais. Uso 
profissional.  Manter longe do 

alcance das crianças. Manter 
seco.Manter ao abrigo do sol. 

Registro ANVISA: Isento.Validade 
indeterminada. Garantia: 3 
meses, contra defeitos de 

fabricação. Medidas do produto: 
9cm x 19cm x 9cm (A x L x C). 

073 Posicionador radiográfico - cone UNID 2,0000 86,63 173,27 

074 PRENDEDOR DE GUARDANAPO 

METAL (JACARÉ) É um 
instrumento de uso Odontológico, 
em aço Inoxidável AISI-420, e 

distribuído em embalagem 
plástica individual com 
informações de modelo, 

procedência, validade e nº de 
registro na ANVISA. Seguindo a 

norma RDC-59/2000 e o Nº do 
lote de fabricação gravados no 
corpo da peça, o que permite a 

rastreabilidade independente da 
embalagem.  

UNID 2,0000 7,42 14,85 

075 RESINA FLOW A1 Seringa 

contendo 4g  

UNID 6,0000 103,61 621,70 

076 RESINA FLOW A2 Seringa 
contendo 4g  

UNID 6,0000 103,61 621,70 

077 RESINA FLOW A3 Seringa 
contendo 4g  

UNID 6,0000 103,61 621,70 

078 Restaurador Provisório Cotosol. 

Cimento a base de óxido de 
zinco/ sulfato de zinco e é 

destinado para aplicações 
temporárias em curto prazo. Não 
possui Eugenol. Embalagem com 

20 gramas  

UNID 10,0000 35,65 356,50 

079 Revelador Radiográfico Líquido 
pronto para uso. Frasco com 475 

ml - Revelador Radiográfico 
Líquido pronto para uso. Frasco 
com 475 ml 

UNID 50,0000 40,00 2.000,0
0 

080 ROLETE DE ALGODÃO 100% em 

fibra de algodão; formato 
cilíndrico. Embalagem com 100 

Pacote 30,0000 5,86 175,80 
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und.  

081 Rolo de Bobina de Plástico De 

Filme Pvc 28cm X 300 Metros - 
película para proteger e conservar 
os alimentos, linha refil-medidas: 

comprimento: 300 metros 
largura: 28cm espessura: 

0,009mm 

UNID 6,0000 89,82 538,96 

082 Selante Resinoso 
Fotopolimerizável  de fóssulas e 
fissuras que auxilia na prevenção 

de cáries em dentes posteriores, 
uma vez que forma uma barreira 

mecânica eficiente conta o 
acúmulo de placa na superfície 
oclusal.  Embalagem com 5 

unidades + condicionador ácido 
37%. - Selante Resinoso 
Fotopolimerizável  de fóssulas e 

fissuras que auxilia na prevenção 
de cáries em dentes posteriores, 

uma vez que forma uma barreira 
mecânica eficiente conta o 
acúmulo de placa na superfície 

oclusal.  Embalagem com 5 
unidades + condicionador ácido 

37%. 

UNID 5,0000 161,36 806,80 

083 Seringa Anestésica carpule. Para 
realização de técnica de anestesia 
local com utilização de tubete de 

vidro ou plástico e agulha 
descartável. 

UNID 8,0000 77,01 616,13 

084 Sugador odontológico plástico 

tubo confeccionado em PVC, 
transparente e atóxico. Arame em 
aço especial, desenvolvido para 

fixação imediata na posição 
desejada pelo profissional. 
Ponteira confeccionada em PVC 

maco, atóxico, colorido e vazada. 
Pacote com 40 und.  

Pacote 30,0000 12,15 364,50 

085 TAÇA DE BORRACHA Utilizada 

para profilaxia profissional  

UNID 4,0000 5,64 22,57 

086 Tesoura Cirúrgica 15cm. Produto 
confeccionado em aço inoxidável 
AISI 410; embalagem: plastica 

individual, constando os dados de 

UNID 10,0000 44,43 444,33 
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identificação, procedências e 

rastreabilidade, ponta fina curva. 

087 TESOURA CIRÚRGICA RETA 
11,5 CM em aço inox usado em 
cirurgia para corte de tecido 

mole, fio de sutura e remoção de 
pontos e curativos.  - TESOURA 

CIRÚRGICA RETA 11,5 CM em 
aço inox usado em cirurgia para 
corte de tecido mole, fio de sutura 

e remoção de pontos e curativos.  

UNID 10,0000 50,19 501,93 

088 Tira de Lixa Acabamento de 
Resina de 4x170mm. Abrasivo de 

granulação grossa(cinza) e 
média(branca) Cada tira possui 
um centro neutro(sem abrasivo) 

para facilitar a introdução  nas 
superfícies interproximais dos 
dentes. Embalagem com 150 

und. - Tira de Lixa Acabamento 
de Resina de 4x170mm. Abrasivo 

de granulação grossa(cinza) e 
média(branca) Cada tira possui 
um centro neutro(sem abrasivo) 

para facilitar a introdução  nas 
superfícies interproximais dos 

dentes. Embalagem com 150 
und. 

PC 4,0000 39,06 156,27 

089 Touca Descartável Branca, 
sanfonada e com elástico.  

Tamanho 45x52 cm. Embalagem 
com 100 und. - Touca 
Descartável Branca, sanfonada e 

com elástico.  Tamanho 45x52 
cm. Embalagem com 100 und. 

PC 8,0000 24,86 198,88 

 

3.1 – O valor total estimado é de R$ 86.932,71(oitenta e seis mil novecentos 
e trinta e dois reais e setenta e um centavos). 

 
3.2 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar 
incluídos, não só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os 

gastos necessários à completa e total execução do objeto, inclusive os custos com 
fretes e deslocamentos ao Município para a entrega do objeto.  
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33.3 - AS SUPOSTAS MARCAS INDICADAS NA PLANILHA ACIMA DESCRIÇÃO 
FORAM MENCIONADAS COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE OU FACILITAÇÃO 
DA DOS OBJETOS, ESTAS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS  

EQUIVALENTES, SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE, conforme 
posicionamento do TCU e TCE-MG. 
 

3.4 - No ato da entrega, deverá ser observado se o prazo de validade dos produtos 
que deverá ser igual ou superior ao constante na especificação da planilha 

orçamentária. Na falta de indicação de prazo dos itens na planilha orçamentária, 
a validade será igual ou superior a 60% do prazo de validade total.  
 
4- DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA EMISSÃO DOS PEDIDOS: 

 

4.1 – O prazo de fornecimento dos produtos será de até 05 dias, a partir do 

recebimento do ofício de Autorização de fornecimento, a ser emitido pelo 

departamento de Compras.  

4.2 – MUNICÍPIO, através do departamento de compras, respeitada a ordem de 

registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de 

fornecimento, quando necessário.  

4.3– Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO. 

 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança 
respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à 

data final do período de adimplemento da obrigação.  
 

5.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura 
Municipal de Volta Grande, com sede na Av. Arthur Pedras, n° 120, bairro 
Centro, Cep: 36.720-000, CNPJ n.º 17.710.690/0001-75. 

 
5.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA 
GRANDE, após vistoria e liberação do objeto pelo departamento competente, em 

até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal; 
 

5.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o 
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a 
apresentação da nova documentação isenta de erros.  

 
5.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de 

situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista 
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a 
validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 

documentos dentro do prazo de validade.  

                                                           
3
 Nota explicativa – o próprio TCE-MG indica marca como referência de qualidade, seguida da expressão equivalente 

ou de qualidade superior.  
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6 - DA VIGÊNCIA, DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA 

CONTRATAÇÃO: 

 

6.1 – O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 12 meses.  

6.2 – Durante a vigência da ata de registro de preço, poderá ser celebrado 

contrato, respeitando o saldo existente, ficando a vigência vinculada ao respectivo 

exercício financeiro.  

6.3 – As quantidades informadas na planilha deste instrumento convocatório são 

estimadas, portanto, o MUNICÍPIO poderá alterá-las, de acordo com as suas 

necessidades e/ou conveniência, obedecido os limites estabelecidos no art. 65 da 

lei 8.666/93, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.  

 

7 - LOCAL DE ENTREGA 

 

7.1 - O objeto licitado deverá ser entregue na Unidade Básica Joaquim Vieira de 

Meneses, localizado na Rua Prudente Arino Junqueira, n° 2, Bairro Bonsucesso, 
CEP: 36720-000, nos dias úteis, no horário de 7 horas às 11 horas e 12 horas às 

16 horas, ou em outro local indicado na autorização de fornecimento, sem ônus 
para o Município, cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e 
lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do mesmo com as exigências do edital. 
 

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

8.1- O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos 

termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2- Os recebimentos definitivos dos objetos serão efetuados pelo requisitante, 

depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas 

contratadas e consignadas no Edital.  

 
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

9.1 DA CONTRATANTE 

9.1.1 Efetuar o pagamento ao contratado, de acordo com as condições de preços 

e prazos estabelecidos no Edital. 

9.1.2 Promover o acompanhamento e fiscalização do recebimento do objeto 

contratado.  

9.2 DA CONTRATADA 

9.2.1 Fornecer os produtos no local de entrega previsto neste edital. 

9.2.2 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Edital e seus anexos. 
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9.2.3 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se 

julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do 

objeto do Edital.  

9.2.4 Credenciar junto ao MUNICÍPIO, funcionário que atenderá as requisições 

dos produtos objeto do Edital.  

 

10-FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 O gerenciamento e a fiscalização do contrato decorrente do Termo de 

Referência caberão aos setores requisitantes, que determinarão o que for 
necessário para a regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.  
10.2 Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no 

processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, 

desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação. 

10.3 As decisões que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato, deverão 

ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa 

imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de 

medidas convenientes. 

10.4 A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adorados pela gestão e fiscalização, 

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.  

10.5 A Existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao 

objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO 

ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 

decorrentes da execução contratual não implicará co-responsabilidade do 

MUNICÍPIO ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo 

das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.  

 

Volta Grande, 20 de julho de 2022. 

 

_________________________________ 

Cleide Silva 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO II  

PROPOSTA COMERCIAL 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 101/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 

Razão Social:       

Logradouro:      N.º  Bairro: 

Cidade:      UF: MG  CEP: Tel.:       

CNPJ:      Inscrição Estadual:  

Dados para Pagamento  Banco:                 N/º da Conta:               Agência: 

 

N° 

Item 

Descrição Und. Qtd. Marca Valor unit. Valor total 

       

 

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos. 

 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação 

em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de 
pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

 
 
 

________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº __/____ 

 

O MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Arthur Pedras, n° 120, Bairro Centro, Município de Volta Grande, 
CNPJ n.º 17.710.690/0001-75, neste ato representado pelo Secretário Municipal 

da Saúde, Cleide Silva, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir 
número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, 
e de ora em diante denominada simplesmente MUNICÍPIO, a seguir 

denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar a presente Ata de Registro de 
Preço, com fundamento no Processo Administrativo n° __/2022  Pregão 

Eletrônico n° __/2022, que se regerá pelas normas da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto nº 10.024/19, aplicando-se a este instrumento suas 

disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

a) Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e 
eventual __________________________, nos termos e condições especificadas no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital, parte integrante e inseparável desta Ata. 

b) Integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência 

- Anexo I do Edital e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, 
ambos constantes deste Processo de Pregão. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA 

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço será de 12 meses, contados a 
partir da assinatura.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão previstas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a)  Entregar os produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, 
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qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem 
como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

c) Cumprir com as demais obrigações exigidas no Termo de Referência - Anexo I 
do Edital, parte integrante e inseparável desta Ata. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução da presente Ata correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias, para o corrente exercício, assim classificados: 

Dotação Fonte Descrição 
3.3.90.30.00.2.04.01.10.301.0009.2.0032 

 

00.02.55 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

DE SAÚDE BUCAL 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item Descrição Marca Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total 

 

O valor total da Ata de Registro de Preço é de R$ ___________________, conforme 
proposta da contratada, parte integrante e inseparável deste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO 

A Ata de Registro de Preço deverá ser executada fielmente, de acordo com as 

cláusulas avençadas, nos termos do Termo de Referência - Anexo I do Edital, 
da presente Ata e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas 
consequências da inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

O fornecedor é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preço, nos 
termos do Termo de Referência - Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O PAGAMENTO será efetuado conforme condições previstas no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 
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Parágrafo Segundo - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

Parágrafo Terceiro - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade. 

Parágrafo Quarto - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Parágrafo Quinto - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

a - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo Sexto - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Parágrafo Sétimo - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

d - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo Oitavo - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 

incisos a, b e d do §7º  será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Nono - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a - por razão de interesse público; ou 

b - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
DEMAIS PENALIDADES 
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A inexecução total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o 
contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa sobre o valor da Ata de Registro de Preço conforme constante no Termo 

de Referência - Anexo I do Edital, aplicada de acordo com a gravidade da 
infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor 
da que tiver sido inicialmente imposta. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha 

acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a 
CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança 
amigável, serão cobrados judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

A presente Ata não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em 

parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e 
sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado. 

Parágrafo Primeiro - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e 
obrigações do cedente e deverá atender ao todos os requisitos de habilitação 
estabelecidos nesta Ata e legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

As partes elegem o foro de Além Paraíba, como único competente para dirimir 

quaisquer ações oriundas desta Ata.  
 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas 
testemunhas abaixo. 
  

Local/Data  

 

_________________________________________ 
Cleide Silva 

Secretária Municipal de Saúde 
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________________________________________ 

Nome do Representante Legal 
Contratada 

  

 

TESTEMUNHAS 

  

   1-)Ass.:________________________      2-)Ass.:_______________________________ 

   CPF:_______________________________CPF:_________________________________ 
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ATENÇÃO 
 
1) Os Documentos de HABILITAÇÂO devem ser encaminhados juntamente com as 
propostas via sistema, no prazo estipulado no preâmbulo do Edital, e não após a etapa 
de lances.  
 
2) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas também deverão 
encaminhar a toda documentação de habilitação conforme esclarecido acima, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, ou seja, deverá enviar o 
documento com a restrição pelo sistema. 
 
3) Ressalta-se que, até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 
 
4) DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

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

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

 

João Victtor Elias da Silveira 
Pregoeiro                  


