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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Castelo, Estado do Espírito Santo, com sede a Avenida Nossa Senhora da Penha, n o  574,
Centro,  Castelo-ES,  torna  público  que,  através  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  devidamente  constituída  pelo
Decreto  n°  17.474/2020,  fará  realizar,  baseada  no  processo  03.086/2020,  licitação  na  modalidade  do  PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço unitário, regida
pela Lei  10.520, de 17-07-02, Lei  Federal  n° 8.666, de 21-06-93 e suas alterações,  Lei  Complementar nº 123/2006
alterada pela Lei  147/2014, objetivando a aquisição do objeto descrito na Cláusula I do presente, de acordo com o
estabelecido neste edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, e Decreto
Municipal  Nº  12.149,  de  28  de  maio  de  2013  que  regulamenta  o  Sistema  de  Registro  de  Preços  no  âmbito  da
Administração Pública Municipal.

O presente edital  é EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme
disposto no artigo 48, I da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014.

1 – OBJETO:
1.1 – Constitui objeto do presente Pregão a futura aquisição de material odontológico necessário para uso da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Castelo – ES, conforme especificações constantes no Anexo 02 e Termo de Referência
no Anexo 09.

2 - TERMOS  DE  REFERÊNCIA
2.1 – LOCAL, HORÁRIO E CONTATO PARA ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES AOS LICITANTES: Na sala do setor de
licitações, situada no edifício-sede da Prefeitura Municipal, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-
ES, CEP 29.360-000, no horário de 7:00 às 16:00 horas nos dias úteis ou pelo telefone (28) 3542 – 8514.

3 – ENTREGA  DOS  ENVELOPES
3.1 - O recebimento dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”, dar-se-á no endereço acima, até as
08:00 horas do dia 31/08/2020, iniciando-se a abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS” às 08:30 horas, na
sala de licitações desta Municipalidade.

3.2 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste edital, sua proposta e documentação, em 02 (dois)
envelopes distintos e fechados, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 “P R O P O S T A D E P R E Ç O S”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREGÃO PRESENCIAL NO 069/2020
ABERTURA: 31/08/2020 ÀS: 08:30 HORAS
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

ENVELOPE Nº 02 “H A B I L I T A Ç Ã O”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREGÃO PRESENCIAL NO 069/2020
ABERTURA: 31/08/2020 ÀS: 08:30 HORAS
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

3.3 - Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro será aceito pelo Pregoeiro e membros da
Equipe de Apoio.
3.3 - Expirado o horário fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro será aceito pelo Pregoeiro e membros da
Equipe de Apoio.

4 – CREDENCIAMENTO
4.1  –  Para  fins  de  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro,  o  proponente  poderá  enviar  um  representante  munido  de
documento que o credencie à participação (ANEXO 1), respondendo o mesmo pela representada.

4.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 3.1 até as 08:00 horas.
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4.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como
possa manifestar interesse recursal.
4.2.2  –  Para  a  efetivação  do  Credenciamento o  representante  do  proponente  exibirá  ao  Pregoeiro  qualquer
DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE COM UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO (ANEXO 1) COM FIRMA RECONHECIDA que o autorize a participar especificamente deste Pregão,
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR com poderes para representar a outorgante em licitações COM FIRMA
RECONHECIDA ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive
para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar
todo os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.

4.2.3  –  Para  efetivação  do  Credenciamento é  OBRIGATÓRIA  à  apresentação  da  CÓPIA  AUTENTICADA  DO  ATO
CONSTITUTIVO,  ESTATUTO  OU  CONTRATO  SOCIAL  E  SEUS  ADITIVOS  OU  A  ÚLTIMA  ALTERAÇÃO  CONTRATUAL
DEVIDAMENTE CONSOLIDADA E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO QUANDO FOR O CASO, a fim de
comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da
outorga supra.

4.2.3.1  –  A  apresentação  da  cópia  autenticada  do  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  no  ato  do
Credenciamento desobriga a apresentação desses documentos no envelope nº 2 – Habilitação.

4.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 4.2.3 COMPREENDE–SE COMO:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual.

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.2.4.1 – A apresentação do  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no ANEXO 2.

4.2.4.2 – Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06, os licitantes deverão comprovar, no
credenciamento,  a  sua  condição  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte.  A  comprovação  deverá  ser
efetuada através da Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
devendo ter sido emitida no ano em curso e da Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n º 123/06
(ANEXO 10).

4.2.5  -  Na  hipótese  do  Licitante  não  estar  presente  à  Sessão  Pública  este  deverá  enviar  o  Contrato  Social,  ou
documento  equivalente,  devidamente  autenticado,  comprovação  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte
descrito no item 4.2.4.2 e a declaração de que trata o item 5.1 em um terceiro envelope apartado que deverá trazer os
seguintes dizeres “Prefeitura Municipal de Castelo – FMS – Pregão Presencial nº 058/20 Envelope CREDENCIAMENTO”.

4.2.6  –  No  caso  de  proprietário,  diretor,  sócio  ou  assemelhado  da proponente  que  comparecer  ao  local,  deverá
comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos
aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
de pessoas jurídicas, conforme o caso. 

4.2.7 –  Os documentos  deverão ser  apresentados em original  ou por  qualquer  processo de cópia  autenticada em
cartório, publicação em órgão de Imprensa Oficial ou por autenticação direta pela equipe de apoio, quando apresentada
simultaneamente a cópia em original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes pertinentes aos
documentos de habilitação

4.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado,
participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação
de novas propostas e a interposição de recurso.

5 – ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 – As 08:30 horas do dia 31 de agosto de 2020 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de Licitações, sendo
que nessa oportunidade os licitantes  deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação (ANEXO 3).

5.1.1  –  Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  4º,  VII  da  Lei  nº  10.520/02  a  declaração  deverá  ser  entregue
separadamente dos envelopes nº 001 – PROPOSTA e nº 002 – HABILITAÇÃO.



licitação/Mod. Nº - PP  069/20
N0 do Processo – 03.086/2020

N0 da Folha Assinatura

5.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de caráter
obrigatório  prevista  no  item  5.1,  o  Pregoeiro  disponibilizará  a  estes  um  modelo  de  declaração  que  poderá  ser
preenchido e assinado pelo representante credenciado.

5.1.3 – Caso o licitante não se faça presente a entrega da declaração de que trata o item 5.1 se dará nos termos do
item 4.2.5.

6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e
seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

6.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e
que atendam as exigências deste edital.

6.3 – Não poderão participar deste Pregão:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Administração Municipal, durante o
prazo da sanção aplicada;

b) empresário  declarado inidôneo para  licitar  ou contratar  com a Administração Pública,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) empresário impedido de licitar e contratar com a administração municipal, durante o prazo da sanção aplicada;

d) empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

f) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

6.3.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de
empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou esmo a atuação no processo licitatório

a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

b) empresário cujo estatuto ou contato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

c) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falênia,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

d) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

e) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de contribuição.

7 –   PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE -   Lei 123/2006 alterada pela Lei
147/2014
7.1 – A participação de microempresas e empresas de pequeno porte, com a devida comprovação, seguirá os critérios
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014.

7.1.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  a  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
 
b)  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  §  1°  do  Art.  44,  da  LC  123/06,  implicará  em
decadência  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  no  Art.  81  da Lei  n°  8.666/93,  sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de
Registro de Preços, ou revogar a licitação.

7.1.2 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
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a)  Entende-se  por  empate,  na  modalidade  Pregão,  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.

7.1.3 – Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á de seguinte forma:
a)  A  microempresa ou empresa de pequeno porte  mais  bem classificada poderá apresentar  proposta  de preços
inferiores àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Estando essa convocada para apresentar nova proposta, será aguardado o prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena
de preclusão.

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art.
44, da LC 123/06 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1° do Art. 44
da LC 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1° do Art. 44 da LC 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/06, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

f) O disposto no Art. 45 da LC 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 –  UNIDADES INTEGRANTES DO REGISTRO E USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 –  A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número do processo
licitatório, anexando a cópia ao processo administrativo da licitação.

8.2 – O Setor de Compras solicitará a emissão da nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de
despesa.

8.3 – O usuário da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde.

9 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO
9.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para
habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, conforme disposto no item 3.2 deste Edital, ou dos 03 (três)
envelopes citados no item 4.2.5.

9.2 – O Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações /documentos exigidos no item 10.1
deste Edital, e o  Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 11.1
deste Edital.

9.3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório,
publicação  em  órgão  de  Imprensa  Oficial  ou  por  autenticação  direta  pela  equipe  de  apoio,  quando  apresentada
simultaneamente a cópia em original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes pertinentes aos
documentos de habilitação.

10 – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 – A proposta de preços, conforme anexo 02, deverá ser entregue digitada, impressa em uma via e salva
em CD (nos pregões acima de 10 itens),  conforme programa disponibilizado para download no site da
Prefeitura Municipal de Castelo, contendo a identificação da empresa licitante (no mínimo Nome e CNPJ),
em papel timbrado da empresa, datada, com nome legível e assinatura de seu representante legal, sem
emendas,  rasuras,  ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo,
contendo as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 02;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma;

c) Quantidade,  Preço Unitário por item e Total ofertado,  devendo ser cotado em Real e com até quatro casas
decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,
licenças, incidentes sobre os produtos adquiridos.
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10.1.1 - A não apresentação da proposta digitalizada (arquivo PAC), em CD, não acarretará na desclassificação da empresa
participante do certame.

10.2 – Além da proposta, deverão ser apresentado, no Envelope nº 01: Proposta de Preços, o seguinte documento:
a) Descrição do item (As especificações dos produtos);
b) MARCA dos produtos; 
c) Registro da ANVISA, dos itens que foram pedidos no Anexo 02
d) Valor Unitário e Valor Total da Proposta.

10.3 – Os Preços Unitários por item e Total deverão ser apresentados em algarismo. 

10.4 – Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não
acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Castelo. 

10.5 – A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste edital.

10.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas
neste edital.

10.7  –  As  propostas,  sempre  que  possível,  deverão  trazer  as  mesmas  expressões  contidas  no  Anexo  02,  evitando
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.8  –  Será  vencedora  a  proposta  de  MENOR  VALOR  POR  ITEM,  desde  que  a  empresa  ofertante  comprove  sua
regularidade  com  os  encargos  trabalhistas,  previdenciário,  fiscais  e  comerciais,  e  tenha  como  cumprir  os  prazos  e
condições estabelecidos neste Termo;

10.9 –  Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas diretas e indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação;

10.10 – A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias).

10.11 – Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos ofertados;
 
10.12 – O valor estimado pela Secretaria para a aquisição dos objetos deste Pregão é de itens, totalizando R$ 7.689,64
(sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme os valores constantes do TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO 09 deste edital, ficando desclassificada as propostas acima deste valor;

10.13 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item e/ou lote.

10.14 – As propostas para todos os itens são exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte

11 – ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO.
11.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

a) Certificado de Regularidade de Situação – CRS junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

b) Certidão Negativa de Débito – CND junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

c) Certidão Negativa de Débito – CND junto a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

d) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa.

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

f) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedade
comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no ano em curso.

h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Quando não
constar prazo de validade, a expedição deverá ser de no máximo  (90) noventa dias da data de abertura dos envelopes.
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i) Deverá ser apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhado da
nota explicativa e dos termos de abertura e encerramento do livro diário já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL
DE PREÇOS DE MERCADO - IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha
substituir.

i.1 -  Serão considerados aceitos como na forma da lei  o balanço patrimonial  e demonstrações contábeis  assim
apresentados:
i.1.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

i.1.1.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a)  Por fotocópia do Balanço e demonstrações contábeis  devidamente registrados  ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.

i.1.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante 

i.2) Em se tratando de Microempresas,  Empresas de Pequeno Porte e equiparadas,  na hipótese de a proposta
apresentada ou o total do lote arrematado pelo licitante vencedor ser inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fica
dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial, em se tratando de produtos à pronta entrega e para locação de
materiais, conforme Decreto 8.538/2015, § 3° e Lei 123/2006, artigo 47, § 3°.

j) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo 03).

k) Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação (Anexo 05).

l) Certificado de Regularidade Técnica da Empresa junto ao órgão competente.

11.2 –  O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá a validação nos  sites dos órgãos oficiais
(Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) emissores das
certidões negativas apresentadas.

11.3 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do
número de inscrição no CNPJ.

11.4 – Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizado ou registrados no cartório de
títulos e documentos.

11.5 – Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser presentados
devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

11.6 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.7 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, haverá alguma restrição na comprovação de
regularidade fiscal, será assegurado o pra\o de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

11.7.1 – O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

11.7.2 – A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida
pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.7.3 – A não regularização da documentação. No prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11.8 – Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
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proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a
este Edital.

11.9 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

12 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
12.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

12.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar DECLARAÇÃO (ANEXO 3)
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

12.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) na forma estipulada pelo item 4.2.5.

12.3 –  O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA DE PREÇOS, julgando-as e classificando-as, POR
ITEM, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art.
4º, VIII, IX e X

12.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que
se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

12.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

12.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não
havendo  pelo  menos  3  (três)  ofertas nas  condições  definidas  no  inciso  anterior,  poderão  os  autores  das
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos , quaisquer que
sejam os preços oferecidos.

12.5 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor.

12.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

12.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa
de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

12.8 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar
necessárias a fim de pôr ordem ao certame.

12.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas
em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

12.10 –  Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

12.11 – Após ordenação das ofertas será analisada a situação das microempresas e empresas de pequeno porte, onde
será seguido os procedimentos estabelecidos no item 7.1.3.

12.12 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.

12.13 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências
de habilitação previstas neste edital.

12.14 –  Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital  (PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO), a(s)
licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR ITEM o objeto do certame, caso não ocorra a
manifestação de recurso.

12.15 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação
ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em
qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste
edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.
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12.16 – Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos ofertados;

12.17 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em
qualquer  momento  e  sempre  que  julgar  necessário,  fixando  prazo  para  atendimento,  destinados  a  elucidar  ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente em qualquer dos envelopes.

12.15 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de
recorrer dos atos até ali praticados.

13 – RECURSOS
13.1 – 13.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na
Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de
documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02).
O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese
em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias corridos (art.
4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

d) Os recursos e contrarrazões deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Castelo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário de
7:00 às 16:00 horas nos dias úteis.

14 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

14.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior
para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - Depois de homologado o resultado desta licitação, o Pregoeiro convocará a proponente vencedora para assinar a ata de
registro de preços, ou a entregará diretamente, quando será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital.

15.2 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a prestar os serviços nos valores cotados,
conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo,
no caso de divergência, as especificações e condições do edital. 

15.3 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de adquirir o objeto, a Prefeitura Municipal de
Castelo convocará a empresa cujo preço foi registrado para firmar Contrato ou a retirada da respectiva nota de empenho.

15.4 - O prazo para entrega do produto será de acordo com a solicitação das Secretárias após a ordem de compra emitido
pelas mesmas.

15.5 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de dois dias úteis, prorrogável uma
única vez a critério da administração, sob pena de decair o direito à contratação e de serem aplicadas as sanções previstas
neste edital.

15.6 - A nota de empenho substitui o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4.º da Lei 8.666/93, e a
adjudicatária passa à condição de Contratada após recebê-la. 

15.7 - Quando a proponente vencedora não comprovar sua habilitação por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços,
ou se recusar a assiná-la, bem assim do recebimento da nota de empenho, ou se recusar a retirá-la no prazo e condições
estabelecidos, é facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo, após comprovada a habilitação e feita a negociação, ou revogar a licitação independentemente das sanções
previstas neste Edital.
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15.8 - A Ata de Registro de Preços vigentes poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.

15.9 - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar interesse para o órgão gerenciador da Ata, a fim de que esse indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

15.10 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

16 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 - A ata a ser firmada entre esta Municipalidade e a vencedora do certame terá validade de 12 (doze) meses a partir
da data de sua publicação, conforme disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 11 da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16.2 - A detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não
inferior a 90 (noventa) dias do término da sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro desse prazo, dará
ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, descabendo à detentora o direito a qualquer
recurso ou indenização.

17 – PRAZOS E PAGAMENTO
17.1 – A entrega do material desta licitação deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento de material emitida pelo
Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega do material ser realizada
no máximo em 20 (vinte) dias após o recebimento da ordem de fornecimento/Empenho, não ocorrendo a entrega do
material o fornecedor deverá se justificar perante o Município no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), devendo o
Município de Castelo se manifestar a cerca da dilação do prazo de entrega.

17.2  - O produto  deverá  ser  entregue  acompanhado  de  documento  fiscal,  com as  mesmas  condições  indicadas  na
proposta  de  preço  simples,  quanto  ao  modelo,  forma  de  acondicionamento,  aparência,  peso,  volume,  tamanho,
composição,  prazo  de  validade,  garantia,  quantidade,  qualidade  e  autenticidade,  respeitando  rigorosamente  as
especificações do Termo de Referência.

17.4 - Os pagamentos serão efetuados mediante ao fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento
ao Protocolo ICMS nº42/2009 – CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no
procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação dos seguintes documentos;

a) Nota Fiscal;
b) Requerimento solicitando o pagamento.
c) Certidões Negativas de Débito (FGTS, Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista).

17.5  -  A  NOTA  FISCAL  ELETRÔNICA  deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  e  razão  social  apresentados  na  etapa  de
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

17.6 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas
no  Pregão,  deverá  ser  comunicado  a  Prefeitura,  mediante  documentação  própria,  para  apreciação  da  autoridade
competente;

17.7 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

17.8 - No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e do procedimento da licitação,
o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem á
aquisição;

17.9 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;

17.10 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as condições previstas neste edital no que concerne a
proposta de preço e habilitação.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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18. DO FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S)
18.1 -  Os materiais deverão ser entregues obedecendo ao previsto na Autorização de Fornecimento de Material.

18.2 - O material do presente termo de referência será solicitado conforme necessidade desta Secretaria, através de Ata
de Registro de Preço.

18.3 - Os bens deverão ser entregues no setor do almoxarifado da Prefeitura, localizado na Avenida Nossa Senhora da
Penha Nº 103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e
descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

18.4 -  Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
peso,  volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando
rigorosamente as especificações do Termo de Referência;

18.5  -  Os  produtos  deverão  ser  novos,  estar  adequadamente  embalados  de  forma a  preservar  suas  características
originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
 Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
 A empresa fabricante e fornecedora deve apresentar registro na ANVISA.
 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT;
 Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

18.6 - A entrega do material será no Almoxarifado Central da prefeitura localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha Nº
103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por
conta do fornecedor até o local indicado.

18.7 - Não será admitida a entrega do objeto pela contratada sem que esta esteja de posse da nota de empenho.

18.8 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;

18.9 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem
vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação
escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

18.10 - O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a
446 do Código Civil;

18.11 - Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo
de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento provisório;

18.12 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma
que facilite a contagem e controle dos mesmos;

18.13 - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

18.14 -  O recebimento  definitivo  não isenta  a  empresa de responsabilidade futuras  quanto  à  qualidade  do  produto
entregue;

18.15 - Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que
o produto seja falsificado;

18.16 -  A  Administração  poderá solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a
legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa
para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis;

18.17 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a
empresa tome as medidas saneadoras necessárias;
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18.18  -  Conforme  disciplinado  nos  artigos  12  a  17  da  Lei  nº  8.078/90,  o  aceite/aprovação  do(s)  produto(s)  pela
CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades
previstas no art.18 da mesma lei.

19.     DA GARANTIA  
19.1 - Durante o prazo, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver erro na digitação e
numeração,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  de  notificação  do  problema,  sem  ônus  para  a
CONTRATANTE;

19.2 - Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

20.     DA AMOSTRA  
20.1 – As amostras solicitadas deverão ser apresentadas na fase de classificação das propostas somente do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

20.2 – A amostra deverá estar em embalagens e/ou apresentação na qual será entregue, podendo levar à desclassificação
aquela que estiver em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência;

20.3 - A marca do item da amostra deverá ser a mesma constante na proposta de preço, sob pena de desclassificação;

20.4 - Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada, e será convocada a autora da segunda
melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeito às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente;

20.5 - Caso a(s) amostra(s) seja(m) compatível(eis) com as características previstas no Termo de Referência, poderão ser
devolvidas ou descontadas do quantitativo devido a Secretaria;

21. DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
21.1 - O fornecimento do produto será acompanhado e fiscalizado por um representante do Fundo Municipal de Saúde de
Castelo, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

21.2  -  As  decisões  e  providências  que  ultrapassem  a  competência  do  fiscal  do  contrato  deverão  ser  levadas  ao
conhecimento da Autoridade Superior para adoção das medidas necessárias;

21.3 - A Contratada deverá indicar formalmente, nos autos, um preposto com competência para tomar decisões em
assuntos relacionados à execução do contrato, especialmente no cumprimento das determinações do fiscal do contato;

21.4  -  Cabe à  Contratada atender  prontamente  quaisquer  exigências  da fiscalização,  não implicando a  atividade da
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade praticada na execução do contrato;

21.5 - A fiscalização rejeitará no todo ou em parte o material, fornecido em desacordo com o Contrato;

21.6 - Após o recebimento das notas fiscais, o fiscal do contrato terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para realizar o ateste
das notas fiscais e encaminhá-las para pagamento.
 
21.7 - A fiscalização será exercida pelas servidoras: Margareth Machado (Coordenadora da Odontologia) ou como
fiscal substituta: Ana Karla Casagrande Guarnier (Auxiliar de Saúde Bucal) para acompanhamento da contratação e
entrega dos produtos.

21.8 - O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do produto, determinando o
que for necessário à regularização das falhas observadas.

21.9 - Caberá ao fiscal  do contrato notificar a Contratada quando constatada alguma irregularidade na execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

21.10 - O fiscal do contrato é o responsável pelo ateste das notas fiscais originadas em decorrência da relação contratual.

22 – DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
22.1 - Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações em intervalos menores que 12 (doze) meses.
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22.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante
Processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.

23 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
23.1  –  A  ata  de  registro  de  preços,  durante sua vigência,  poderá  ser  utilizada por  qualquer  órgão ou entidade  da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23/05/2014).

23.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. (art 22, § 1º
do Decreto 7.892/2013).

23.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas, optar
pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento/contratação,  desde  que  este  fornecimento/contratação  não  prejudique  às
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

23.4 – As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. (art 22, § 3º do Decreto 7.892/2013).

23.5 –  As adesões à ata  de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado  na  ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. (art 22, § 4º do Decreto 7.892/2013).

23.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

23.7 – O órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações  contratualmente assumidas  e  a  aplicação, observada a ampla defesa e  o contraditório,  de  eventuais
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

23.8 – A aquisição/contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pela Prefeitura Municipal de
Castelo, ficando a Unidade, responsável pelo cumprimento das disposições da Ata.

23.9 – A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão a mesma regra.

24- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
24.1 - Não transferir a outrem, no todo ou parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

24.2 - Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado;

24.3 - Entregar os produtos especificados no local determinado pela CONTRATANTE, conforme solicitado no Edital;

24.4 - A Contratada obriga-se a: Prestar o serviço conforme as especificações contidas neste Edital e seus anexos;

24.5 - A Contratada responsabilizar-se-á pela reposição do material e/ou em caso de defeito;

24.6 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente
as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

24.7 - Os bens devem estar acompanhados,  ainda, quando for o caso,  do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

24.8 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

24.9 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,  reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) corridos, o produto com avarias ou
defeitos;
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24.10 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

24.11 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

24.12  -  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações  assumidas,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

24.13  -   Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem mesmo parcialmente,  as  obrigações  assumidas,  nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou
na minuta de contrato;

23 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
23.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

23.2 –  Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do medicamento, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, prazo de validade e entrega;

23.3 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

23.4 – Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.

23.5 – Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

23.6 – Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas no fornecimento do(s) medicamento(s);

23.7 – Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos,
para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

23.8  –  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  a  disposição  de  aplicação  de  eventuais  penalidades,  garantindo  o
contraditório e a ampla defesa.

24 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
 
24.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, e caberá à administração promover as necessárias negociações
com os fornecedores.
 
24.3 - Se o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Prefeitura Municipal de Castelo deverá: 

24.3.1 - Convocar o fornecedor para negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, e, se
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

24.3.2 - Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 

24.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder manter o compromisso, a Prefeitura Municipal de Castelo poderá:

 24.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, desde que a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, após confirmar a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

24.4.2. Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 

24.5 - Se as negociações restarem sem êxito, a administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços
para adoção de medidas cabíveis para obtenção de contrato mais vantajoso.
 
25 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
25.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

25.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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25.1.2 - Deixar de retirar a respectiva ordem dos serviços, nota de empenho, contrato ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

25.1.3 - Recusar-se a reduzir seu preço registrado, na hipótese de esse se tornar superior ao de mercado; e

25.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

25.2 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

25.3 - O fornecedor poderá, com antecedência de sessenta dias, solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.

26 – PENALIDADES E SANÇÕES
26.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produtos,
sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;
b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento), incidente
sobre  o  valor  da  parcela  em  atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)  produto(s)  ou
descumprimento do prazo estabelecido no item 8.11, que será calculada pela fórmula M=0,0033 X C X D. (Tendo como
correspondente: M= valor da multa, C=valor da obrigação e D=número de dias em atraso);
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR  com a Prefeitura Municipal de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

26.2 -  Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;

26.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;

26.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a
conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local
de entrega das razões de defesa;

26.5 – O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666/1990;

26.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito Municipal, facultada a defesa
do interesse no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 02(dois) anos de sua aplicação.

27 – DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente
edital, e seus anexos.

27.2 - A Prefeitura Municipal de Castelo reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

27.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

27.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

27.5  - Poderão  ser  convidados  a  colaborar  com  o  Pregoeiro,  assessorando-o,  quando  necessário,  profissionais  de
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer
outro servidor da Prefeitura Municipal de Castelo.
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27.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas
alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

27.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

27.8 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais
vantajosa para a Administração.

27.9 -  Compete ao licitante fazer minucioso exame do Edital e seus anexos, de modo a poder impugnar os termos do
edital, por escrito, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes. As impugnações deverão ser
apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Castelo, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103,
Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000, no horário de 7:00 às 13:00 horas nos dias úteis.

27.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
a) Anexo 01 – Modelo do Credenciamento;
b) Anexo 02 – Descrição dos produtos e modelo de proposta;
c) Anexo 03 – Modelo de Declaração exigências habilitatórias;
d) Anexo 04 – Minuta da Ata de Registro
e) Anexo 05 – Modelo Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
e) Anexo 06 – Modelo Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
f) Anexo 07 – Declaração de Parentesco
g) Anexo 08 – Minuta da Ata de Registro de Preços.
h) Anexo 09 – Termo de Referência
i) Anexo 10 – Declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006.

28 – Do Foro
28.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da presente Ata de
Registro de Preços.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Edital.

Castelo, ES, 18 de agosto de 2020.
Pregoeiro:
Cleidiano Alochio Coaioto

Equipe de Apoio:
Camila Grillo Pin
Janaína Nicoli Rosa
Luís Léo Cruz
Katherine Aparecida Coiaoto
Rosanea Fornaciari Garcia 
Ana Paula Dalvi Rosa

Cleidiano Alochio Coaioto
Pregoeiro
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ANEXO 01

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Castelo, ES,           de                        de 2020.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo - Fundo Municipal de Saúde

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº XX/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________  vem  pela  presente,  informar  a  V.Sª,  que  o(a)  Srº.(ª)
_____________________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº  _________________  (apresentar  o
original) e CPF nº __________é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante
a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura e identificação do representante legal da empresa com FIRMA RECONHECIDA

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga (item 4.2.3).
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A  NEXO  02  
(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

REF. : PREGÃO PRESENCIAL no _______ / 2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prezados Senhores,

Pela  presente  submetemos à  apreciação  de V.  Sas.  nossa  proposta  de preços  relativa  ao  PREGÃO PRESENCIAL  No

0XX/2020, declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Pregoeiro, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação
em nossa planilha de preços.

Item Unid Quant Descrição Registro 
ANVISA

Marca Valor
Unit.

Valor
Total

01 FRS 8 CIMENTO  ENDODÔNTICO  LIQUIDO  -
FRASCO  C/  10ML  tipo  grossman,
radiopacidade  impermeabilidade,  validade
mínima de 18 meses e registro na ANVISA.

R$
38,00

R$
304,00

02 FRS 8 CIMENTO ENDODÔNTICO PO - FRASCO C/
12GR cimento endodôntico tipo grossman,
rapiopacidade,  impermeabilidade,  validade
mínima de 24 meses, produto com registro
na ANVISA, amostra.

R$
43,33

R$
346,64

03 FRS 20 DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUO
(FRASCO 1 LT) desinfetante e solvente de
resíduos  no  sistema  de  evacuação  do
equipamento,  solução  concentrada,  frasco
com 1 litro. validade mínima de 12 meses.

R$
65,00

R$
1.300,00

04 UND 30 PONTA MORSE Nº 0/00 cabo oco. Amostra R$ 
62,00

R$
1.860,00

05 CX 15 SELANTE DE IONÔMERO VIDRO (CX C/ 2
SERINGAS DE 5  G)  selante de fossúlas  e
fissuras fotoativado, com carga e base de
ionômero de vidro, libera íon de flúor.

R$ 
139,00

R$
2.085,00

06 UND 25 CARIOSTÁTICO  usado  na  inibição  e
prevenção  da  cárie  dental  em  crianças
devido ao uso da mamadeira  noturna,  na
prevenção  de cáries  secundárias,  também
usado na prevenção de cáries em fóssulas e
fissuras.  Validade  mínima de  18  meses  e
registro na ANVISA.

R$ 
43,07

R$
1.076,75

07 PCT 5 TOUCA DESCARTÁVEL  (PCT  C/  100  UND)
touca(gorro)descartável,  modelo
masculino,100% polipropileno com elástico,
tamanho  19  (45x50  cm)  pacote  c/  100
unidades. validade mínima de 24 meses.

R$ 
26,07

R$
130,35

08 UND 5 VASELINA SOLIDA EMBALAGEM 500GR
Para tratamento de rachaduras da
pele,  como  umectante.  Tem  efeito
emoliente e
melhora a elasticidade. Embalagem de 500
gramas.
Validade de no mínimo 24 meses. Produto
com
registro na ANVISA..

R$ 
77,67

R$
388,35

Valor Total R$
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7.491,0
9

DEMAIS CONDIÇÕES:
Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias – contados da data de abertura da mesma.

 Nome do Representante Legal da Empresa
CNPJ da Empresa
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ANEXO 03

MODELO DE DECLARAÇÃO

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo - Fundo Municipal de Saúde

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial nº XXX/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________  DECLARA,  sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº
10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao
disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
TERMO CONTRATO NUMERO  ______/2020

Pregão Presencial Nº _____/2020
 

O Município de Castelo, ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103,
Centro, Castelo - ES, Cep: 29.360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.638/0001-39, neste ato representado pelo Sr.
Domingos  Fracaroli, Prefeito  Municipal,  com interveniência  da  SECRETARIA  DE SAÚDE,  por intermédio do  Fundo
Municipal de Saúde de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 574, Centro, Castelo-ES, inscrito no
CNPJ  sob  o  n°  14.830.853.0001-65,  neste  ato  representado  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde, Sra.  Nayara
Benfica Pires Puziol, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº xxxxx/2020, para
Registro de Preços, bem como, a classificação das propostas, e a respectiva homologação, resolve registrar os preços das
empresas _________, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo
as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei
Federal nº 10.520/2002, e pela Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Registro de Preços para a futura aquisição de material odontológico necessário para uso da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Castelo – ES, conforme especificado no Edital de Pregão Presencial _____/2020, que passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas.

Lote/Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Registrado R$

1.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.
1.3  - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na
Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços a serem pagos, constam no Anexo 02 desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e nele estão inclusos todas
as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra,
combustível e quaisquer despesas inerentes à compra.
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na
Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA
EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão
gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2  - Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante  oferta  de
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas
sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de autorização de fornecimento;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e
à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de
restabelecer as condições originalmente pactuadas.
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência
de  fato  imprevisível,  superveniente  à  formalização  da  proposta,  que  importe,  diretamente,  em  majoração  de  seus
encargos.
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3.6 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de
cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.7 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter
possibilite  à  parte  interessada  a  sua  aferição  ao  tempo  da  formulação/aceitação  da  proposta,  bem  como  aqueles
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento,
modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.
3.8 - Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após

a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
d) A parte  interessada  houver  incorrido  em culpa  pela  majoração  de  seus  próprios  encargos,  incluindo-se,  nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.9 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria
Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.
3.10 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pelo Governo Federal, os mesmos serão reajustados pela variação
do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da Proposta e o dia da entrada em vigor
do novo preço, aplicado sobre o preço proposto.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata e Ordens de Fornecimento decorrentes do registro de preços;

4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito
ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 -  O  cancelamento  do  registro  não  prejudica  a  possibilidade  de  aplicação  de  sanção  administrativa,  quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima
primeira deste instrumento.

4.3  - Da  decisão  da  autoridade  competente  se  dará  conhecimento  aos  fornecedores,  mediante  o  envio  de
correspondência, com aviso de recebimento.
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de
publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicação.
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão
da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1.  Os  pagamentos  serão  efetuados  até  o  ____  (____________)  dia  posterior  a  apresentação  das  Notas  Fiscais
correspondentes, que serão atestadas pelos Secretários Municipais das respectivas pastas.
5.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-
se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
5.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o indicado para consulta
durante a fase de habilitação.
5.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade
perante a Certidão  Negativa de Débitos Federais  e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),  sendo
necessário para tanto a apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua
publicação no órgão de imprensa oficial, vedada a sua prorrogação.
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará  como termo inicial  o
recebimento  da  Autorização  de  fornecimento/Nota  de  Empenho,  e  como  termo  final  a  entrega  total  do  material
contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão
da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores,
devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº
8.666/93.
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante classificado em
primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 3 (Três) dias úteis.
8.3 - A convocação a que se refere o item 8.2 dar-se-á por:

a) envio via correio;
b) fax;
c) e-mail com recebimento confirmado pela Registrada;
d) diretamente no estabelecimento, em duas vias, sendo uma para a Registrada e outra (recibada por representante da

Registrada) para a Prefeitura Municipal de Castelo.
8.4 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item 8.2, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
8.5 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para
os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais ao preço e nas mesmas condições do
primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. A entrega será parcelada de acordo com a necessidade, em conformidade com a Ordem de Fornecimento emitida
pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
9.2. O solicitado deverá ser fornecido em conformidade com a Ordem de Fornecimento, cujo controle ficará a cargo de
respectivo fiscal, a ser indicado na Ata de Registro de Preços.
9.3. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o solicitado na Ordem de Fornecimento em sua totalidade em um
prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis.
9.4. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vier a ser recusado, sendo
que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado em desconformidade com o que
fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, a empresa será penalizada e, consequentemente, será chamado
o segundo classificado.
9.5 - Os produtos deverão ser fornecidos com o prazo mínimo de um ano de validade, a partir da emissão da nota fiscal,
salvo os produtos que não contemplem esta possibilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
10.1 - A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:

10.1.1 - Entregar o objeto licitado nas condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº __/2020 e na presente Ata
de Registro de Preços.
10.1.2 - Dar garantia, manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital do Pregão Presencial nº __/2020
e na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.3 - Entregar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e
específicas desta Ata, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos;
10.1.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução do
fornecimento;
10.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa anuência
da Registrante;
10.1.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras no Edital do Pregão Presencial nº __/2020, da
presente Ata de Registro de Preços e legislação vigente, a entrega do objeto registrado;
10.1.7 - Executar o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos no Edital do Pregão Presencial nº __/2020 e  na
presente Ata de Registro de Preços, cujo objeto será recebido pelo(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) para fiscal(is);
10.1.8 - Executar o fornecimento do(s) bem(ns) registrado(s) de acordo com o previsto nas especificações contidas no
Edital do Pregão Presencial nº __/2020 e na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.9 -  Apresentar  os  documentos  de cobrança,  inclusive Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s),  com descrição completa  do
material.
10.1.10 -  Responder  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e  tributários,  resultantes  da
execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada;
10.1.11 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Registrada;
10.1.12 –  Durante  toda  a  execução  da  Ata,  em compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  manter  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
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10.1.13 -  Utilizar,  na  execução da  Ata  de  Registro  de Preços,  pessoal  que  atenda  aos  requisitos  de qualificação
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;
10.1.14 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução desta Ata de Registro de Preços, de tudo dando ciência à
REGISTRANTE, respondendo integralmente por sua omissão.
10.1.15-Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento na forma da legislação em vigor.

10.2 - A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:
10.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução da entrega
do objeto licitado;
10.2.2 - Notificar à Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da
Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
10.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos à Registrada, na forma estabelecida na Cláusula Quinta desta Ata;
10.2.4  - Rejeitar  no  todo  ou  em parte  os  serviços  fora  das  especificações  ou  em desacordo  com as  obrigações
assumidas pela Registrada;
10.2.5 - Designar,  formalmente, um servidor para acompanhar,  conferir,  receber e fiscalizar a execução do objeto
contratado, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade;
10.2.6 - Atestar e receber os materiais fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo A desta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata no prazo de três dias
úteis, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto,  não mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução da Ata,  comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal,  ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e na presente Ata, além dos demais casos disciplinados na legislação pertinente.
11.2. O não comparecimento não cumprimento do prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento
total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
11.3. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
11.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Registrante, Prefeitura Municipal de Castelo - ES, poderá
aplicar à Registrada, ora licitante, multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do registrado, cumulável com as demais sanções.
11.5. Em caso  de atraso  na  entrega  dos  produtos,  objeto  desta  licitação,  poderá  ser  aplicado à  Registrada  multa
moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente.
11.6. Se a Prefeitura Municipal não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
11.7. A empresa licitante vencedora deverá entregar o material cotado em total conformidade com o que fora licitado e
cotado no envelope da proposta, não sendo admitida alteração posterior pela empresa vencedora das especificações do
objeto da licitação, marca e valor, sob penas da empresa sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 -  A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei  Federal  nº
8.666/93, consolidada, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS
13.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei Federal n o 8.666/93, consolidada,
após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei
Federal no 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 -  A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada por servidor lotado na referida pasta, e, na sua
ausência, por seu suplente, nos termos do art. 67 da Lei  Federal  nº 8.666/93, consolidada, o qual deverá atestar a
execução dos serviços, observados a Cláusula Nona desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
15.2 – A fiscalização será exercida pelas servidoras: Margareth Machado (Coordenadora da Odontologia) ou como
fiscal substituta: Ana Karla Casagrande Guarnier (Auxiliar de Saúde Bucal) para acompanhamento da contratação e
entrega dos produtos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preços serão consideradas como regularmente
feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por fax, no endereço constante do preâmbulo
deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
17.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.1.1 – Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observando o disposto no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.1.2 - A supressão dos serviços registrados na ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do
Órgão Gerenciador da ata, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
18.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de aquisição por preço unitário, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
19.1 – A ata de registro de preços,  durante sua vigência,  poderá ser utilizada por  qualquer  órgão ou entidade  da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23/05/2014).
19.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. (art 22, § 1º
do Decreto 7.892/2013).
19.3– Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas, optar
pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento/contratação,  desde  que  este  fornecimento/contratação  não  prejudique  às
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
19.4 – As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. (art 22, § 3º do Decreto 7.892/2013).
19.5 –  As adesões à ata  de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado  na  ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. (art 22, § 4º do Decreto 7.892/2013).
19.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.
19.7 – O órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações  contratualmente assumidas  e  a  aplicação, observada a ampla defesa e  o contraditório,  de  eventuais
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
19.8  – A aquisição/contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pela Prefeitura Municipal de
Castelo, ficando a Unidade, responsável pelo cumprimento das disposições da Ata.
19.9 – A retificação do empenho ou seu cancelamento total ou parcial obedecerão a mesma regra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
20.1 - Fazem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS todos os documentos e instruções que compõem o
Pregão Presencial nº __/2020 completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se
as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
21.1 - A presente Ata de Registro de Preços está fundamentada de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e, nos casos
omissos, na Lei Federal nº 8.666/1993.
21.2 - A presente Ata de Registro de Preços está diretamente vinculada ao instrumento convocatório referente ao Pregão
Presencial nº __/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da presente Ata de
Registro de Preços.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Ata de Registro de Preços.
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Castelo, ES, em _____ de ______________ de 2020

CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Empresa.
Representante da Empresa
CPF nº:
Carteira de Identidade nº:
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ANEXO 05

Modelo Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal

Castelo, ES,           de                  de 2020.

À
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo - Fundo Municipal de Saúde

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei
8.666/93, incluído pela Lei 9.854/99, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 06

Modelo Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação 

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo-Fundo Municipal de Saúde

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________   DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos
supervenientes  impeditivos a habilitação  e a  contratação com a administração pública,  ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores. 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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ANEXO 07

D E C L A R A Ç Ã O

Castelo, ES,        de                             de 2020

Ao: Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Ref.: Pregão Presencial nº _____/2020.

O(s) abaixo-assinado(s)  _____________________________________________, na qualidade de representante
da empresa  ________________________________________, com sede na _____________________________,
nº __________, Bairro _______________, ___________-____, inscrito no CNPJ sob nº ___________________________,
DECLARA que a empresa não possui  em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 
RG: 
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ANEXO 08
Minuta de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONTRATO No ___/2020, referente 
ao pregão Presencial No 0XX/2020
Ata nº xxxxx/2020.                                                  

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO DE  MATERIAL
ODONTOLÓGICO,  QUE  ENTRE  SI  FAZEM,  O
MUNICÍPIO DE CASTELO ATRAVÉS DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  –  FUNDO  MUNICIPAL  DE
SAÚDE, E A EMPRESA …

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o
n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, Sr. Domingos Fracaroli brasileiro,
viúvo, agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778-SSP/ES, residente e domiciliado na
Rua  José  Alves  Rangel,  nº  111,  Bairro  Santo  Andrezinho,  nesta  cidade  de  Castelo-ES,  por  intermédio do  Fundo
Municipal de Saúde de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 574, Centro, Castelo-ES, inscrito no
CNPJ  sob  o n°  14.830.853.0001-65,  neste  ato  representado pela  Secretária  Municipal  de Saúde, Sra .  Nayara
Benfica Pires Puziol,  brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº. xxxxxxx, inscrita no CPF/MF sob nº.
xxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na xxxxxxxxxxx, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa __________, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n°
__________________,  com  sede  na  __________________,  Município  de  ____________,  Estado  do  ____________,
representada  neste  ato  pelo  Senhor  (a)__________  (qualificação,  nacionalidade  estado  civil),  residente
_________________, inscrito no CPF sob o n° ________________ , e Carteira de Identidade n° __________________,
resolvem registrar preços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O Objeto desta Ata de Registro de Preços é a aquisição de material odontológico necessário para uso  da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Castelo – ES, para o exercício de 2020, conforme especificações constantes no Anexo 02 e
Termo de Referência no Anexo 09.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

Do orçamento de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 -  Não transferir a outrem, no todo ou parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

3.2 - Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado;

3.3 - Entregar os produtos especificados no local determinado pela CONTRATANTE, conforme solicitado no Edital;

3.4 - A Contratada obriga-se a: Prestar o serviço conforme as especificações contidas neste Edital e seus anexos;

3.5 - A Contratada responsabilizar-se-á pela reposição do material e/ou em caso de defeito;

3.6 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições,  no prazo e local  indicados pela Administração, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente
as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.7  -  Os bens  devem estar  acompanhados,  ainda,  quando for  o  caso,  do  manual  do  usuário,  com uma versão  em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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3.8 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.9 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos;

3.10 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

3.11 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.13  -  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações  assumidas,  nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou
na minuta de contrato;

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 -  Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que
a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

4.2 –  Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do medicamento, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, prazo de validade e entrega;

4.3 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

4.4 – Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.

4.5 – Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

4.6 – Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas no fornecimento do(s) medicamento(s);

4.7 – Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos,
para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

4.8 – Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório
e a ampla defesa

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO PAGAMENTO
5.1 - A entrega do material desta licitação deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento de material emitida pelo
Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega do material ser realizada
no máximo em 20 (vinte) dias após o recebimento da ordem de fornecimento/Empenho, não ocorrendo a entrega do
material o fornecedor deverá se justificar perante o Município no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), devendo o
Município de Castelo se manifestar a cerca da dilação do prazo de entrega.

5.2 - O produto deverá ser entregue acompanhado de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta
de preço simples, quanto ao modelo, forma de acondicionamento, aparência, peso, volume, tamanho, composição, prazo
de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações do Termo de
Referência.

5.4 - Os pagamentos serão efetuados mediante ao fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento ao
Protocolo ICMS nº42/2009 – CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no
procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação dos seguintes documentos;

a) Nota Fiscal;
b) Requerimento solicitando o pagamento.
c) Certidões Negativas de Débito (FGTS, Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista).

5.5  -  A  NOTA  FISCAL  ELETRÔNICA  deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  e  razão  social  apresentados  na  etapa  de
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
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5.6 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no
Pregão, deverá ser comunicado a Prefeitura, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;

5.7 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

5.8 - No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e do procedimento da licitação,
o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem á
aquisição;

5.9 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;
5.10 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as condições previstas neste edital no que concerne a
proposta de preço e habilitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR 
6.1- O valor global do presente CONTRATO é de R$ .................. (.......................................).

6.2. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais,
seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote/Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Registrado R$

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DO PRODUTO
7.1 -  Os materiais deverão ser entregues obedecendo ao previsto na Autorização de Fornecimento de Material.

7.2 - O material do presente termo de referência será solicitado conforme necessidade desta Secretaria, através de Ata de
Registro de Preço.

7.3 - Os bens deverão ser entregues no setor do almoxarifado da Prefeitura, localizado na Avenida Nossa Senhora da
Penha Nº 103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e
descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

7.4 -  Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
peso,  volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando
rigorosamente as especificações do Termo de Referência;

7.5 - Os produtos deverão ser novos, estar adequadamente embalados de forma a preservar suas características originais,
atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
 Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
 A empresa fabricante e fornecedora deve apresentar registro na ANVISA.
 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT;
 Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

7.6 - A entrega do material será no Almoxarifado Central da prefeitura localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha Nº
103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por
conta do fornecedor até o local indicado.

7.7 - Não será admitida a entrega do objeto pela contratada sem que esta esteja de posse da nota de empenho.

7.8 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;

7.9 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem
vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação
escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

7.10 - O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a
446 do Código Civil;
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7.11 - Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo
de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento provisório;

7.12 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma
que facilite a contagem e controle dos mesmos;

7.13 - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

7.14  -  O  recebimento  definitivo  não  isenta  a  empresa  de  responsabilidade  futuras  quanto  à  qualidade  do  produto
entregue;

7.15 - Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o
produto seja falsificado;

7.16  -  A  Administração  poderá  solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a
legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa
para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis;

7.17 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a
empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

7.18  -  Conforme  disciplinado  nos  artigos  12  a  17  da  Lei  nº  8.078/90,  o  aceite/aprovação  do(s)  produto(s)  pela
CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades
previstas no art.18 da mesma lei.

CLÁUSULA OITAVA -     DA GARANTIA  
8.1 - Durante o prazo, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver erro na digitação e
numeração,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  de  notificação  do  problema,  sem  ônus  para  a
CONTRATANTE;

8.2 - Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

CLÁUSULA NONA –   DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO  
9.1 -  O fornecimento do produto será acompanhado e fiscalizado por um representante do Fundo Municipal de Saúde de
Castelo, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

9.2  -  As  decisões  e  providências  que  ultrapassem  a  competência  do  fiscal  do  contrato  deverão  ser  levadas  ao
conhecimento da Autoridade Superior para adoção das medidas necessárias;

9.3  -  A Contratada deverá  indicar  formalmente,  nos autos,  um preposto  com competência  para  tomar decisões  em
assuntos relacionados à execução do contrato, especialmente no cumprimento das determinações do fiscal do contato;

9.4  -  Cabe  à  Contratada  atender  prontamente  quaisquer  exigências  da  fiscalização,  não  implicando  a  atividade  da
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade praticada na execução do contrato;

9.5 - A fiscalização rejeitará no todo ou em parte o material, fornecido em desacordo com o Contrato;

9.6 - Após o recebimento das notas fiscais, o fiscal do contrato terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para realizar o ateste
das notas fiscais e encaminhá-las para pagamento.
 
9.7 - A fiscalização será exercida pelas servidoras:  Margareth Machado (Coordenadora da Odontologia) ou como
fiscal substituta: Ana Karla Casagrande Guarnier (Auxiliar de Saúde Bucal) para acompanhamento da contratação e
entrega dos produtos.

9.8 - O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do produto, determinando o
que for necessário à regularização das falhas observadas.
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9.9  -  Caberá  ao  fiscal  do  contrato  notificar  a  Contratada quando constatada  alguma irregularidade na  execução  do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

9.10 - O fiscal do contrato é o responsável pelo ateste das notas fiscais originadas em decorrência da relação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA     VIGÊNCIA  
10.1 – O prazo de vigência do Contrato terá início na data da sua assinatura pelas partes envolvidas, e sua duração será
até 31 de dezembro do corrente ano, podendo ainda extinguir-se após a conclusão da obrigação contratual, caso esta
ocorra primeiro.

10.2 – As obrigações relativas à garantia e assistência técnica serão mantidas mesmo após o término da vigência do
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES E RECURSOS
11.1- À CONTRATADA poderão ser aplicadas, seguintes sanções, além da responsabilidade por perdas e danos:
11.1.1- Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, sendo assegurada defesa prévia:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;
b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento), incidente
sobre  o  valor  da  parcela  em  atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)  produto(s)  ou
descumprimento do prazo estabelecido no item 8.11, que será calculada pela fórmula M=0,0033 X C X D. (Tendo como
correspondente: M= valor da multa, C=valor da obrigação e D=número de dias em atraso);
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR  com a Prefeitura Municipal de
Castelo por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

11.2 - A multa prevista no item acima será descontada de imediato no pagamento devido ou cobrada judicialmente, se for
o caso;

11.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 11.1.1, poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea
“b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.4 - A suspensão do direito de licitar  e contratar com o CONTRATANTE será declarada em função da natureza e
gravidade da falta cometida;

11.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;
11.6 - Antes de paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA;

11.7 - A sanção é da competência da Secretaria Municipal, facultada a defesa da CONTRATADA, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
11.8 - Dos atos decorrentes da aplicação das penalidades neste CONTRATO, bem como da rescisão, serão cabíveis os recursos
dispostos na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
12.1 - O contrato poderá ser prorrogado nos seguintes casos:
a) Superveniências de fato excepcional e imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato;
b) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
c) Acréscimos ou supressões das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pelos parágrafos
1° e 2° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
d) Impedimento da execução do Contrato por ato ou fato de terceiros, reconhecido pela Administração, em documento
contemporâneo à sua ocorrência;
e)  Omissão  ou  atraso  de  providência  a  cargo  da  Administração,  do  qual  resulte  diretamente  impedimento  ou
retardamento na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -   DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
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13.1 – Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações em intervalos menores que 12 (doze) meses,
salvo nas hipóteses previstas no edital, o contrato será reajustado a cada 12 meses..
13.2- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras,  serviços ou compras,  até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  atualizado do contrato, Mediante
Processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1- O presente CONTRATO poderá ser rescindido a qualquer tempo:
I- Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da lei
8.666/93;
II- Por ato amigável entre as partes, nos termos do art. 79, II, da lei 8.666/93;
III- Por ato da CONTRATADA nos casos dos incisos XIII a XVI, do art. 78, da lei 8.666/93.
PARÁGRAFO  ÚNICO   -   A  CONTRATADA  reconhece  que,  na  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  do  presente
CONTRATO, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções contratuais e legais que lhe
forem inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo-ES., para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente CONTRATO.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,
juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo-ES, XXXXXX  de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal de Castelo

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL
Fundo Municipal de Saúde - Secretária Municipal de Saúde

EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-                                                                                     
2 -
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ANEXO 09
TERMO DE REFERÊNCIA

1- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de referência refere-se a  aquisição de material odontológico necessário para uso  da Secretaria

Municipal de Saúde do Município de Castelo – ES.

2- DO OBJETIVO

2.1. Suprir as necessidades de todos os Setores de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA, de acordo com

as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.

3 – JUSTIFICATIVA

3.1. Solicitamos a realização de Pregão Presencial para  Registro de Preços para a aquisição de material de consumo

necessário para a manutenção dos atendimentos odontológicos, nas Unidades de Saúde da sede e ESF's. Sua aquisição é

fundamental para a não interrupção do tratamento odontológico dos usuários de nosso Município.

04 – DA VENTOSIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO (Artigos 47 ao 49 da Lei 123/96

Será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando

a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas

públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

05 – DA COTA DE ATÉ 25%

Conforme inciso III do artigo 48 da lei 123/2006 “para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a

administração pública:[…] deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25%

(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte”.

Fica estabelecido que a cota será de 25% do presente Termo de Referência.

06 - FORNECEDORES COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE  SEDIADOS  NO  LOCAL  OU  REGIONALMENTE  E  CAPAZES  DE  CUMPRIR  AS  EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

A existência mínima de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno

porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório

comprovada pelas cotações em anexo.

7-  DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

7.1. As especificações e quantidade do material deverá obedecer ao anexo 1 (Solicitação Nº 46 / 2020) deste Termo

de Referência. O material só será requisitado, posteriormente a emissão da Autorização de Fornecimento de Material.
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7.2.  Por  se  tratar  de  licitação  a  ser  realizada  pelo  sistema  de  Registro  de  Preços,  não  haverá  prévia  reserva

orçamentária e o quantitativo do serviço pretendido está indicado em termos estimativos, sendo a dotação orçamentária

indicada somente no momento da efetiva aquisição dos materiais.

7.3.  As  despesas  decorrentes  das  futuras  e  eventuais  aquisições  dos  materiais  desta  licitação  correrão  à  conta  dos

recursos consignados no Orçamento do Fundo Municipal de saúde/Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 24 meses

(validade da Ata de Registro de Preços) e será a cargo dos órgãos gerenciadores, cujo programa de trabalho e elemento

de despesa específica constarão da respectiva Nota de Empenho.

Item Unid Quant Descrição Registro 
ANVISA

Marca Valor
Unit.

Valor Total

01 FRS 8 CIMENTO ENDODÔNTICO LIQUIDO - FRASCO C/
10ML  tipo  grossman,  radiopacidade
impermeabilidade, validade mínima de 18 meses
e registro na ANVISA.

R$ 38,00 R$ 304,00

02 FRS 8 CIMENTO ENDODÔNTICO PO - FRASCO C/ 12GR
cimento  endodôntico  tipo  grossman,
rapiopacidade,  impermeabilidade,  validade
mínima de 24 meses,  produto com registro  na
ANVISA, amostra.

R$ 43,33 R$ 346,64

03 FRS 20 DESINFETANTE  E  SOLVENTE  DE  RESÍDUO
(FRASCO  1  LT)  desinfetante  e  solvente  de
resíduos  no  sistema  de  evacuação  do
equipamento, solução concentrada, frasco com 1
litro. validade mínima de 12 meses.

R$ 65,00 R$ 1.300,00

04 UND 30 PONTA MORSE Nº 0/00 cabo oco. Amostra R$ 62,00 R$ 1.860,00
05 CX 15 SELANTE  DE  IONÔMERO  VIDRO  (CX  C/  2

SERINGAS DE 5 G) selante de fossúlas e fissuras
fotoativado,  com carga e base de ionômero de
vidro, libera íon de flúor.

R$ 139,00 R$ 2.085,00

06 UND 25 CARIOSTÁTICO usado na inibição e prevenção da
cárie  dental  em  crianças  devido  ao  uso  da
mamadeira  noturna,  na  prevenção  de  cáries
secundárias,  também  usado  na  prevenção  de
cáries em fóssulas e fissuras. Validade mínima de
18 meses e registro na ANVISA.

R$ 43,07 R$ 1.076,75

07 PCT 5 TOUCA  DESCARTÁVEL  (PCT  C/  100  UND)
touca(gorro)descartável, modelo masculino,100%
polipropileno  com elástico,  tamanho  19  (45x50
cm) pacote c/ 100 unidades. validade mínima de
24 meses.

R$ 26,07 R$ 130,35

08 UND 5 VASELINA SOLIDA EMBALAGEM 500GR
Para tratamento de rachaduras da
pele, como umectante. Tem efeito emoliente e
melhora  a  elasticidade.  Embalagem  de  500
gramas.
Validade de no mínimo 24 meses. Produto com
registro na ANVISA..

R$ 77,67 R$ 388,35

Valor Total R$
7.491,09

8-  DO FORNECIMENTO DO(S) PRODUTOS(S)

8.1. Os materiais deverão ser entregues obedecendo ao previsto na Autorização de Fornecimento de Material.

8.2. O material do presente termo de referência será solicitado conforme necessidade desta Secretaria, através de Ata de

Registro de Preço. 

8.3. Os bens deverão ser entregues no setor do almoxarifado da Prefeitura, localizado na Avenida Nossa Senhora da

Penha Nº 103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e

descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

8.4.  Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal,  com as mesmas condições indicadas na

proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência,
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peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando

rigorosamente as especificações do Termo de Referência;

8.5. Os produtos deverão ser novos, estar adequadamente embalados de forma a preservar suas características originais,

atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

 Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

 A empresa fabricante e fornecedora deve apresentar registro na ANVISA.

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT;

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

9- DA GARANTIA

9.1. Durante o prazo, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos sempre que houver erro na digitação e

numeração,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  de  notificação  do  problema,  sem  ônus  para  a

CONTRATANTE;

9.2. Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.

10- DA AMOSTRA

10.1. As amostras solicitadas deverão ser apresentadas por todas as Empresas participantes no dia do certame;

10.2. A amostra deverá estar em embalagens e/ou apresentação na qual será entregue, podendo levar à desclassificação

aquela que estiver em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência;

10.3. A marca do item da amostra deverá ser a mesma constante na proposta de preço, sob pena de desclassificação;

10.4. Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada, e será convocada a autora da segunda

melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeito às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente;

10.5. Caso a(s) amostra(s) seja(m) compatível(eis) com as características previstas no Termo de Referência, poderão ser

devolvidas ou descontadas do quantitativo devido a Secretaria;

11- DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

11.1. A entrega do material desta licitação deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento de material emitida pelo

Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega do material ser realizada

no máximo em 20 (vinte) dias após o recebimento da ordem de fornecimento/Empenho, não ocorrendo a entrega do

material o fornecedor deverá se justificar perante o Município no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), devendo o

Município de Castelo se manifestar a cerca da dilação do prazo de entrega.

11.2. A entrega do material será no Almoxarifado Central da prefeitura localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha Nº

103 – Fundos, com funcionamento de segunda a sexta das 07:00 às 16:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por

conta do fornecedor até o local indicado.

11.3. Não será admitida a entrega do objeto pela contratada sem que esta esteja de posse da nota de empenho.

11.4. O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;

11.5. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência ou apresentarem

vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
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ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação

escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

11.6. O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a

446 do Código Civil;

11.7. Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo de

Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar

do recebimento provisório;

11.8. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma

que facilite a contagem e controle dos mesmos;

11.9. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em

desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

11.10.  O  recebimento  definitivo  não  isenta  a  empresa  de  responsabilidade  futuras  quanto  à  qualidade  do  produto

entregue;

11.11. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que

o produto seja falsificado;

11.12.  A  Administração  poderá  solicitar  teste(s)  do(s)  produtos(s)  junto  ao(s)  seu(s)  fabricante(s),  para  verificar  a

legitimidade dos mesmos. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa

para que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis;

11.13. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a

empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

11.14.  Conforme  disciplinado  nos  artigos  12  a  17  da  Lei  nº  8.078/90,  o  aceite/aprovação  do(s)  produto(s)  pela

CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s) ou

disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades

previstas no art.18 da mesma lei.

12-DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

12.1 O fornecimento do produto será acompanhado e fiscalizado por um representante do Fundo Municipal de Saúde de

Castelo, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

12.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassem  a  competência  do  fiscal  do  contrato  deverão  ser  levadas  ao

conhecimento da Autoridade Superior para adoção das medidas necessárias;

12.3.  A  Contratada  deverá  indicar  formalmente,  nos  autos,  um preposto  com competência  para  tomar decisões  em

assuntos relacionados à execução do contrato, especialmente no cumprimento das determinações do fiscal do contato;

12.4.  Cabe  à  Contratada  atender  prontamente  quaisquer  exigências  da  fiscalização,  não  implicando  a  atividade  da

fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade praticada na execução do contrato;

12.5. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte o material, fornecido em desacordo com o Contrato;

12.6. Após o recebimento das notas fiscais, o fiscal do contrato terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para realizar o ateste

das notas fiscais e encaminhá-las para pagamento.

 

13 - DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO



licitação/Mod. Nº - PP  069/20
N0 do Processo – 03.086/2020

N0 da Folha Assinatura

13.1. A fiscalização será exercida pelas servidoras:  Margareth Machado (Coordenadora da Odontologia) ou como

fiscal substituta: Ana Karla Casagrande Guarnier (Auxiliar de Saúde Bucal) para acompanhamento da contratação e

entrega dos produtos.

13.2. O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do produto, determinando o

que for necessário à regularização das falhas observadas.

13.3.  Caberá ao  fiscal  do  contrato  notificar  a  Contratada  quando constatada alguma irregularidade na execução do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.4. O fiscal do contrato é o responsável pelo ateste das notas fiscais originadas em decorrência da relação contratual.

   

14- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. Não transferir a outrem, no todo ou parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

14.2. Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado;

14.3. Entregar os produtos especificados no local determinado pela CONTRATANTE, conforme solicitado no Edital;

14.4. A Contratada obriga-se a: Prestar o serviço conforme as especificações contidas neste Edital e seus anexos; 

14.5. A Contratada responsabilizar-se-á pela reposição do material e/ou em caso de defeito;

14.6.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições,  no prazo e local  indicados pela Administração, em estrita

observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente

as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

14.7. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

14.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.9. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,

corrigir,  remover, ou reconstruir,  às suas expensas,  no prazo máximo de  10 (dez) corridos,  o produto com

avarias ou defeitos;

14.10. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

14.11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada, exceto  nas  condições  autorizadas  no  Termo  de

Referência ou na minuta de contrato;

15. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

15.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que

a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

15.2.  Designar  servidor  com  competência  necessária  para  promover  o  recebimento  do  produto,  sob  os  aspectos

quantitativos e qualitativos, prazo de validade e entrega;

15.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

15.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

15.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários á execução da contratação;
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15.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

15.7. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos,

para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

15.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório

e a ampla defesa;

16. DAS PENALIDADES

16.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produto(s),

sujeitando-se ás penalidade constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a)  ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo

para a Secretaria;

b)  MULTA POR MORA – 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento),

incidente sobre o valor da parcela em atraso nos casos de descumprimento do prazo para entrega do(s) produto(s); 

c)  MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo

atraso  superior  a  30  (trinta)  dias  ou  recusa  em  fornecer  o(s)  produto(s),  aplicada  cumulativamente  com  a  multa

estabelecida no item anterior;

d)  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E  IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Prefeitura  Municipal  de

Castelo por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática

de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,

adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2 (dois) anos;

16.2. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;

16.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do

prazo estabelecido para a defesa prévia;

16.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a

conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local

de entrega das razões de defesa;

16.5. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser

observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666;1993;

16.6. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito Municipal, facultada a defesa

do interesse no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida

após 02 (dois) anos de sua aplicação;

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento ao

Protocolo ICMS nº42/2009 – CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no

procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e

pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva apresentação;

17.2.  A  NOTA  FISCAL  ELETRÔNICA  deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  e  razão  social  apresentados  na  etapa  de

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
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17.3. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no

Pregão, deverá ser comunicado a Prefeitura, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;

17.4. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s)

será(ão) devolvido(s) á empresa contratada para correção, o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

17.5. No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e do procedimento da licitação,

o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem á

aquisição;

17.6. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;

17.7. Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as condições previstas neste edital no que concerne a

proposta de preço e habilitação;

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. Não haverá necessidade de informação de dotação orçamentária já que a licitação deverá ser do tipo REGISTRO

DE PREÇOS;

19. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

19.1.O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa

de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos ofertados;

21. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

21.1. O Termo de Referência foi  elaborado pela servidora Daniela Mattos Favoretto, funcionária do Setor: Central de

Abastecimento de Insumos Estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde;

22. APROVAÇÃO

22.1. Aprovo o presente termos de referência:

Castelo – ES,       /     /      .

Nayara Benfica Pires Puzziol

Secretária Municipal de Saúde

SEMSA
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ANEXO 10

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

Castelo, ES,           de                  de 2020.

Ao
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Castelo

Assunto: Declaração de Enquadramento na lei complementar nº 123/2006 para o pregão presencial nº xxx/2020.

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa
__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como (empreendedor individual, microempreendedor ou empresa de pequeno porte), e atesta a aptidão para
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar federal nº 123/06, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4ª do artigo 3º da referida Lei.

Oportunamente,  para  fins  de  desfrutar  dos  benefícios  de  prioridade  de  contratação  de  empreendedor  individual,
microempreendedor e empresa de pequeno porte local ou regional, conforme Decreto Municipal nº 15.941/17, DECLARA,
que está sediado no endereço______________________________________________________________, enquadrando-
se como empresa _______________(local/regional).

Assinatura e identificação do representante legal da empresa
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DECRETO Nº 15.941, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Regulamenta  o  tratamento  favorecido,  diferenciado  e  simplificado

para  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e

microempreendedores individuais nas compras públicas.

O  Prefeito  do  Município  de  Castelo,  Estado  do  Espírito  Santo,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e,

considerando a Lei Municipal nº 3.506 de 09 de outubro de 2014 e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006;

DECRETA:

Art.  1º  Nas  contratações  públicas  municipais  de  bens,  serviços  e  obras,  deverá  ser  concedido  tratamento

favorecido,  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  microempreendedor

individual, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

III - incentivar a inovação tecnológica.

§ 1º  Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - âmbito local - limites geográficos do Município de Castelo;

II - âmbito regional - limites geográficos da microrregião do Estado do Espírito Santo que o município pertence,

conforme divisão administrativa constante na Lei Estadual nº 9.768/2011;

Art. 2º  Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, a

Administração pública municipal deverá:

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte

sediadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das

licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações;

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras a serem contratados, de modo a orientar

as microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus processos produtivos;

III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a

participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente;

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local e regional dos bens e serviços

a serem contratados; e 

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial da Prefeitura municipal sobre regras para participação nas

licitações, cadastramento, prazo e condições de pagamento.
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Art.  3º  A  Administração  pública  municipal  deverá  realizar  processo  licitatório  destinado  exclusivamente  à

participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos itens de contratação

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 4º  Nas licitações para contratação de serviços e obras, o município poderá estabelecer, nos instrumentos

convocatórios, a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, determinando:

I - o percentual  mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, sendo vedada a sub-rogação

completa ou da parcela principal da contratação;

II  - que  as  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  a  serem  subcontratadas  sejam  indicadas  e

qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o

prazo para regularização de cinco dias úteis, prorrogável por igual período;

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,

notificando o município, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou, excepcionalmente, demonstrar a

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratação.

§ 1º  A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

I - microempresa ou empresa de pequeno porte;

II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,  respeitado o

disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual

ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

§ 2º  Os  empenhos  e  pagamentos  referentes  às  parcelas  subcontratadas  serão  destinados  diretamente às

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º  São vedadas:

I - a exigência, no instrumento convocatório, de subcontratação de empresas específicas;

II - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório;

III - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e

IV - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em

comum com a empresa contratante.

Art. 5º  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, a Administração pública municipal deverá

estabelecer cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno

porte.

§ 1º Os bens adquiridos na cota reservada não poderão exceder o limite de até 10% (dez por cento) do valor do

bem adquirido na cota principal.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte

na totalidade do objeto.

§ 3º  O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada,

esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde

que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
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§ 4º  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer

pelo menor preço.

§ 5º  Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório

deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada

for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

§ 6º  Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens da licitação possuírem valor estimado de até

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 3º.

Art. 6º  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 3º a 5º:

I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou, nas licitações

por preço global, o valor estimado para o grupo ou lote da licitação, que poderá ser considerado como um único item; e

II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno

porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:

a)  aplica-se  o  disposto  neste  inciso  nas  situações  em que  as  ofertas  apresentadas  pelas  microempresas  e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;

b) a microempresa e empresa de pequeno porte local que tenha apresentado a melhor proposta, dentro do

percentual especificado, será declarada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada no âmbito local,

aplica-se, sucessivamente, o benefício para empresas sediadas no âmbito regional; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados por microempresas e empresas de pequeno porte, será

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

e) nas licitações a que se refere o art. 5º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente será

aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio

ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte

sediadas local ou regionalmente.

g) a aplicação do benefício previsto neste inciso, limitado a dez por cento, deverá ser motivada, nos termos dos 
arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 7º Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art48%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art47
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