
 
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL 

 Processo Administrativo nº 170/2022 – Pregão Eletrônico nº 036/2022 

 

Página 1 de 41 
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2022 
 
 
 
 

DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: Será 

o dia 25 de novembro de 2022. 

HORÁRIO PREVISTA PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: Será às 

08h:00min. (oito horas). 

LOCALPREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS - www.portaldecompraspublicas.com.br 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço ofertado por item. 

PRAZO PARA ENTREGA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB: O prazo de entrega 

dos produtos/serviços/fornecimento é de 5 (cinco) dias úteis, (em remessa parcelada, caso 

contrário deverá ser justificado), contado a partir do pedido de produtos/serviços/fornecimento 

que será encaminhado via endereço eletrônico pertencente ao município (.....) para o endereço 

eletrônico informado pela licitante (proposta de preços) vencedora o que deverá constar 

expresso no referido contrato. 

LOCAL DE ENTREGADA: Os produtos/serviços/fornecimento solicitados deverá ser 

entregue no endereço informado no próprio pedido (sede ou dentro do território do município), 

sem qualquer custo para a Prefeitura de Princesa Isabel-PB. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.888.968/0001-08, com sede na Rua Doutor 

Arrojado Lisboa, S/N, Centro, Princesa Isabel-PB, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a Administração Municipal realizará 

licitação, para na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando 

subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

NFORMAÇÕES IMPORTANTES DO PREGOEIRO PARA OS LICITANTES: 
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Na qualidade de Pregoeiro venha informar para os licitantes que serão desclassificadas as 

propostas em função do valor apresentado excessivos ou inexeqüíveis em comparação ao valor 

estimado para a contratação.  

A Lei 8.666/93 dispõe no artigo 48: 

“Art. 48. Serão desclassificadas: 

[...] 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 

com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que 

os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas 

no ato convocatório da licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-

se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor 

preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos 

valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado 

pela administração.”  

 

Se o lance vencedor do pregão apresentar-se como significativamente mais reduzido do 

que o valor do orçamento, incumbirá ao pregoeiro exigir do ofertante, antes de encerrar a etapa 

competitiva, comprovação de que sua oferta é exeqüível, assim o Pregoeiro deverá abrir uma 

diligência para que o licitante (ou seu representante) no prazo de até duas horas, para apresentar 

as informações acerca dos custos em que incorrerá para executar a prestação, aptas e 

satisfatórias para justificar a proposta ou o lance que formular. 

Neste pregão, a comprovação da exeqüibilidade da oferta deverá fazer-se 

documentalmente, através de planilhas de custos, demonstrativos que evidenciem que o valor 

ofertado é suficiente para cobrir as despesas referidas no art. 48, inc. II, da Lei n º 8.666/93;  

Se o licitante não dispuser de informações concretas e confiáveis, o Pregoeiro deverá 

reputar-se sua proposta como inexeqüível, eis que é irrelevante para a Lei e para a 

Administração que o sujeito atue com dolo ou culpa: quem não dispuser de informações acerca 

dos custos necessários a executar uma prestação não poderá assegurar que sua proposta será 

exeqüível. 

A Lei 10.520/02 previu no artigo 4º, inciso VII a necessidade de verificação, antes da fase 

de lances, da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório. Os Decretos 3.555/00 e 5.450/05 que regulamentaram a matéria em âmbito 

federal assim dispõem, respectivamente: 

“Art. 9º. As atribuições do pregoeiro incluem: 

[...] 

III – a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame 

e a classificação dos proponentes. 

[...] 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
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classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito; ” 

“Art. 22. [...] 

§2º. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no edital. 

[...] 

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 

do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 

habilitação do licitante conforme as disposições do edital. ” 
 

O presente certame será realizado ainda, especialmente, com fulcro nas disposições da 

Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada e, portanto, dentre outras medidas 

excepcionais e temporárias, os prazos dos procedimentos serão reduzidos pela metade sendo 

que, quando o prazo original for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro 

antecedente, bem como, os eventuais recursos inerentes ao processo terão efeito devolutivo, 

nos termos do Art. 4º-G, §§ 1º e 2º, da referida norma. 

 

1. DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA 

 

1.1. A sessão eletrônica será realizada através do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia e hora indicados no preâmbulo deste edital.   

1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do Pregoeiro, de 

acordo com as necessidades surgidas no andamento da sessão. 

1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através 

do endereço eletrônico indicado na subcondição 1.1, até uma hora antes do início da sessão 

eletrônica. 

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

da sessão eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2. DO OBJETO  

 

2.1. Objeto do presente edital consiste na contratação de pessoa jurídica para prestar o 

fornecimento parcelado de materiais odontológicos, para atender as necessidades das unidades 

de saúde do município que se utilizam deste tipo de material (UBS-s e CEO), conforme termo 

de referência. 

2.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO OFERTADO POR 

ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações 

do objeto. 

2.3. A licitação será dividida conforme descrito no termo de referência deste. 

2.4. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências 

deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado 

junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

 

2.5.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

2.5.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

2.5.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.5.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

2.5.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

2.5.6. que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, quando não tenha havido a 

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial 

em vigor; 

2.5.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

2.5.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição. 

2.6. COMO REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, EM CAMPO 

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, A LICITANTE DEVERÁ DECLARAR: 

2.6.1. o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital; 

2.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/ 2007, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 

MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006. 

2.7.1. Para usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei 123/2006, a licitante deverá 

declarar em campo próprio do sistema que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da 

referida Lei, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

48. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 

3.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, bem como solicitar esclarecimentos referentes a 

este processo licitatório. 

3.3. Os eventuais pedidos de esclarecimentos ou impugnações deverão ser apresentados 

exclusivamente por meio eletrônico em formulário específico do provedor do sistema 
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(www.portaldecompraspublicas.com.br). O formulário ficará disponível para utilização 

até 36 (trinta e seis) horas antes da data e hora agendada para a sessão eletrônica. 

3.4. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação e responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 

01 (um) dia útil contados da data de recebimento da impugnação. 

3.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame, salvo quando eventual alteração do edital não afetar a formulação das 

propostas. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame; 

3.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

3.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo provedor do 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

4.2. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Princesa Isabel, 

promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.6. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao 

Provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.  

 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até 1 (uma) hora antes do início da sessão eletrônica, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

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

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006; 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

5.6. Até 1 (uma) hora antes do início da sessão eletrônica, os licitantes poderão retirar 

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta; 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante formulário específico, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

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

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão eletrônica. 

6.7. Em relação aositensdos lotes licitados, não serão admitidas cotações inferiores às 

quantidades previstas neste Edital e seus anexos;  

6.8. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com 

no máximo duas casas após a vírgula. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  
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7.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote. 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez centavos). 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 

(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

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

7.20. Para eventuais a itens não exclusivos para participação de ME/EPP, uma vez 

encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem 

nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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8.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 

manifestamente inexeqüível. 

8.3.1. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração; 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

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

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

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subseqüente, poderá negociar, por meio do sistema eletrônico, com o licitante para que seja 

obtido preço melhor, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.10. Para eventuais itens não exclusivos para a participação de ME/EPP, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, 
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pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, por meio do sistema próprio do 

Município, bem como mediante consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação; 

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 

9.5. Caso sejam atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 

verificada por meio dos documentos referentes à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.11. Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 

a documentação relacionada nos itens a seguir: 

 

9.12. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
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9.12.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores; 

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

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971. 

 

9.13. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTROS: 

 

9.13.1. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade 

igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado; 

9.13.2. Deverá apresentar prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.13.3. Deverá apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.13.4. Deverá apresentar prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União. 

9.13.5. Deverá apresentar prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.13.6. Deverá apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

 

9.14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

9.14.1. Deverá apresentar a certidão negativa de falência, concordata e recuperação 

judicial, emitida pelo distribuidor da comarca da sede do licitante; 

9.14.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva em razão de estar a 

empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial 

em vigor. 

9.15. Os documentos referentes à habilitação jurídica deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.16. Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

9.16.1. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma 

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante dentro do prazo inicial, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

9.18. Todos os documentos que não possuam data específica de validade deverão ser 

emitidos com limite máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à abertura do processo licitatório. 

9.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.20. Para eventuais itens não exclusivos para a participação de ME/EPP, ocorrendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 

for o caso. 

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

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

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.2.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com os valores 

unitários e totais expressos em algarismos. 

10.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e eventuais valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

11.3.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito; 

11.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 

em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

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

aproveitamento. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

12.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA CONTRATAÇÃO 
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13.2. Após a assinatura da homologação, é facultado à Administração Municipal emitir 

Nota de Empenho, instrumento que substituirá o termo de contrato. 

13.3. A secretaria competente, logo após a emissão da nota de empenho, enviará ao 

adjudicatário uma via desse documento, correspondente aos itens e quantitativos do objeto a 

ser contratado. 

 

14. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO MODO DE EXECUÇÃO 

 

14.2. Os critérios de recebimento e aceitação estão previstos no Termo de Referência. 

14.3. O objeto contratual deverá ser executado de acordo com as instruções e 

especificações contidas neste Edital e no Termo de Referência. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

15.2. Será permitida a subcontratação de serviços de terceiros caso seja necessário, 

ficando a contratada exclusivamente responsável pela totalidade dos encargos decorrentes, 

sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, bem como 

responsável por eventuais prejuízos causados em decorrência do serviço subcontratado. 

15.2.1. A subcontratação deverá ser precedida de autorização expressa da 

Administração, momento em que deverá ser apresentada a documentação da subcontratada 

relativa a sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de não ser autorizada a subcontratação; 

15.2.2. Havendo subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos 

de sua titularidade exigidos para a liquidação e o pagamento dos serviços, bem como os mesmos 

documentos referentes à(s) subcontratada(s), sob pena de ficarem retidos os pagamentos até 

posterior regularização, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais; 

15.2.3. Todas as comunicações e informações referentes à execução do objeto perante o 

Município serão de responsabilidade da CONTRATADA, independentemente se o serviço 

estiver sendo prestado por empresa subcontratada. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.2. A gestão da contratação ficará a cargo do Gestor de Contrato da secretaria 

requisitante da presente licitação, nomeado através de portaria municipal; 

16.3. Compete ao Gestor do Contrato, com anuência do Secretário da Pasta. 

16.3.1. Efetuar o controle dos quantitativos dos itens, bem como do prazo de vigência 

docontrato; 

16.3.2. Autorizar a eventual celebração de termo aditivo ou de apostilamento; 

16.3.3. Requerer a instauração de procedimento para aplicação de penalidade às 

empresas; 

16.3.4. Decidir sobre o cancelamento de itens; 

16.3.5. Analisar e manifestar-se sobre eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-

financeiro dos valores dos itens contratados; 
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16.3.6. A fiscalização do cumprimento do avençado ficará a cargo do Fiscal do Contrato 

16.3.7. Compete ao (à) Fiscal do Contrato: 

16.3.8. Acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

16.3.9. Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 

16.3.10. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a 

expensas da contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 

16.3.11. Receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes, em conjunto 

com o Secretário da Pasta; 

16.3.12. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo 

com as especificações contidas no contrato, observando o termo de referência; 

16.3.13. Exigir o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e 

instrumentos dele decorrentes; 

16.3.14. Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos; 

16.3.15. Atestar as notas fiscais e faturas; 

16.3.16. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 

requeira tomada de decisões ou providencias que ultrapassem o seu âmbito de competência, em 

face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 

16.3.17. Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com 

o previsto no contrato; 

16.3.18. Emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido.  

16.4. A atividade de gestão e fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante 

terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do contrato. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.2. Para receber o pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal à Fiscalização 

na secretaria solicitante. 

17.3. Quando da apresentação das notas fiscais mensais, a contratada deverá demonstrar 

a permanência de sua situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, 

bem como perante o Sistema de Seguridade Social e o FGTS, apresentando cópias das 

pertinentes certidões negativas. 

17.4. Se aprovado o objeto pela fiscalização, esta deverá enviar a Nota Fiscal, juntamente 

com seu atestado, à Contabilidade. 

17.5. Com o recebimento da Nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização 

contratual e a aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 

17.6. O pagamento à contratada será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após o 

recebimento da nota fiscal e do atestado da Fiscalização. 

17.7. O prazo previsto para pagamento não transcorrerá caso verificadas inconformidades 

na nota fiscal apresentada. 
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17.8. Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 

efetuado no primeiro dia útil subseqüente ao mesmo. 

17.9. O pagamento será efetuado em Conta Bancária indicada pela CONTRATADA de 

sua titularidade ou de representante legal previamente credenciado perante a Administração 

Pública. 

17.10. Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento será sustado até que 

providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada. 

17.11. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 

pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 

disposições contratuais. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

18.2. São obrigações do contratante: 

18.2.1. Efetuar os pagamentos à contratada nos termos deste Edital; 

18.2.2. Exercer a fiscalização referente à contratação do objeto licitado; 

18.2.3. Prestar à contratada as informações e esclarecimentos eventualmente solicitados; 

18.2.4. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias à normal execução do 

objeto contratado. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.2. São obrigações da Contratada: 

19.2.1. Executar o objeto contratual de acordo com as instruções e especificações 

contidas no presente edital e seus anexos; 

19.2.2. Arcar com os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e 

de responsabilidade civil, bem como despesas com viagens, estada e permanência de pessoal 

decorrentes da contratação; 

19.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Município de Princesa Isabel, imediatamente, qualquer 

alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação; 

19.2.4. Reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

20.2. Nos casos de atraso injustificado na execução dos serviços ou de atraso no 

adimplemento das obrigações contratuais, o contratante poderá aplicar à contratada multa 

moratória de até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento). 

20.3. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o contratante poderá aplicar à 

contratada as seguintes penalidades: 
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20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

em proporção ao casos de desatendimento das obrigações da contratada, podendo ser cumulada 

com a multa moratória prevista no subitem acima; 

20.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

20.4. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, 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 do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com o Município de Princesa Isabel, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das demais multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

20.5. A critério exclusivo da contratante, o recebimento das multas aplicadas poderá 

ocorrer deduzindo-se do pagamento mensal devido à contratada, a quantia correspondente à 

citada penalidade. 

20.6. As multas são independentes ou autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras por parte da contratante. 

20.7. O contratante poderá cobrar as multas administrativa e judicialmente. 

20.8. No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens acima, é 

assegurada à contratada o direito de ampla defesa em processo administrativo a ser instaurado. 

20.9. O pagamento de multa pelo contratante não o exime da reparação de eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que possa acarretar à Administração. 

20.10. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela 

contratada. 

 

21. DA RESCISÃO 

 

21.2. Poderá o contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do 

contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e demais sanções 

administrativas previstas na Legislação pertinente, nos casos em que restar configurada 

qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

21.3. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar 

os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda às condições do 

edital. 

21.4. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão do contrato. 

 

22. DO FORO 
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22.2. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro de Princesa 

Isabel-PB, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.2. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

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

expediente na Administração. 

23.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.12. O Município de Princesa Isabel se reserva o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem 

que caiba indenização de qualquer espécie. 

23.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

23.14. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br,bem como os autos deste procedimento licitatório 

permanecerão franqueados aos interessados junto a CPL. 

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

23.15.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23.15.2. ANEXO II – Minuta do Contrato. 

Princesa Isabel-PB, 10 de novembro de 2022. 

 

 

Original assinado! 

 

 

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2022 

 

“TERMO DE REFERÊNCIA” 

1. DO OBJETO 

1.1 - Objeto do presente edital consiste na contratação de pessoa jurídica para 

prestar o fornecimento parcelado de materiais odontológicos, para atender as 

necessidades das unidades de saúde do município que se utilizam deste tipo de material 

(UBS-s e CEO). 

1.2 - PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

anexos quanto às especificações do objeto, conforme descrito na tabela abaixo: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT V.UNIT  V.TOTAL  

1 

Algodão hidrófilo 500g em manta fina, 

de espessura uniforme, camadas 

sobrepostas regularmente compacto de 

aspecto homogêneo e macio, cor branca, 

boa absorvência, inodoro, enrolado em 

papel apropriado em toda a sua extensão, 

embalagem com dados de identificação e 

procedência. 

Und 1500 23,18 34.770,00  

2 
Anestésico local (citocaína 3%) 

embalagem com 50 tubetes 
Und 500 133,7 66.850,00  

3 
Anestésico local (lidocaína 3%) 

embalagem com 50 tubetes 
Und 1200 99,63 119.556,00  

4 
Anestésico local (mepivacaína sem 

vaso) embalagem com 50 tubetes 
Und 180 178,82 32.187,60  

5 
Ácido fosfórico 37% seringa (gel de base 

aquosa contendo ácido fosfórico a 37%) 
Und 3000 8,17 24.510,00  

6 

Adesivo de frasco único (primer e 

adesivo num só frasco) 

fotopolimerizável solvente à base de 

água e álcool: frasco de 6g rende até 280 

gotas. semelhante ou igual as marcas: 

coltene, maquira, dentisply, 3m. 

Und 500 198,45 99.225,00  

7 

Agulha gengival descartável para 

anestesia odontológica, 30 g, curta, 

embalagem estéril unitária enquanto 

inviolada, esterilizada a óxido de etileno. 

caixa com 100 unidades. 

Und 900 65,65 59.085,00  

8 Alcool etílico 70% saneante - 1.000 ml Und 1000 12,62 12.620,00  

9 

Algodão em rolete (fabricado em 100% 

fibras de algodão. possui formato 

cilíndrico) embalagem com 100 

unidades 

Und 1500 4,31 6.465,00  
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10 

Anestésico tópico benzocaína 

odontológico. embalagem com 12 

gramas. 

Und 800 20,06 16.048,00  

11 

Aplicador descartável tipo microbrush 

(possui haste dobrável) embalagem com 

100 aplicadores. 

Und 1000 26,76 26.760,00  

12 

Babador odontológico impermeável 

(descartável) embalagem com 100 

unidades. 

Und 900 27,41 24.669,00  

13 Caixa para descarte de perfurocortante Und 750 5,26 3.945,00  

14 

Amálgama em cápsula ( composição: 

40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% 

de cobre e 47,9% de mercúrio.) 

Und 2500 5,88 14.700,00  

15 
Cimento cirúrgico (a base de óxido de 

zinco e eugenol, pó e líquido) 
Und 50 204,61 10.230,50  

16 

Cimento de ionômero de vidro 

restaurador (possui uma boa adesão ao 

esmalte e à dentina. capacidade de 

recarga de flúor.) 

Und 800 90,41 72.328,00  

17 
Cimento forrador de hidróxido de cálcio 

(sem eugenol) 
Und 80 49,46 3.956,80  

18 
Compressas de gaze hidrófila (pct. c/ 500 

uni) tamanho 7,5 x 7,5 cm 13 fios) 
Und 3000 24,01 72.030,00  

19 

Antisséptico bucal a base de gluconato 

de clorhexidina 0,12%. frasco com 2 

litros. 

Und 800 81,8 65.440,00  

20 
Clorhexidina 2% líquida. frasco com 

100ml. 
Und 500 22,52 11.260,00  

21 Creme dental com flúor Und 500 4,08 2.040,00  

22 Cunha de madeira anatômica sortidas Und 55 15,96 877,80  

23 Escova robinson (formato reta) Und 5000 2,94 14.700,00  

24 Escova dental adulta Und 6000 2,09 12.540,00  

25 Escova dental infantil Und 4000 1,94 7.760,00  

26 Esponja hemostática (tipo hemospon). Und 150 86,21 12.931,50  

27 

Óxido de zinco (pó, ph é praticamente 

neutro). semelhante ou igual ao da marca 

biodinâmica, ss white) 

Und 120 12,61 1.513,20  

28 

Eugenol (líquido) embalagem com 20 

ml. semelhante ou igual ao da marca 

biodinâmica, ss white) 

Und 120 18,18 2.181,60  

29 
Evidenciador de placa (corante da placa 

bacteriana). embalagem com 10 ml. 
Und 150 15,71 2.356,50  

30 
Filme radiográfico periapical adulto. 

embalagem com 150 unidades 
Und 350 351,75 123.112,50  

31 
Filme radiográfico periapical infantil. 

embalagem com 150 unidades 
Und 100 414,75 41.475,00  
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32 

Fio de sutura agulhado (seda preta 

trançada número 3-0). embalagem com 

24 unidades. 

Und 1500 75,71 113.565,00  

33 

Fita banda matriz metálica 

(confeccionada em aço inoxidável) 

embalagem com 1 rolo 05x0,05x500mm 

Und 1000 3,26 3.260,00  

34 

Fita banda matriz metálica 

(confeccionada em aço inoxidável) 

embalagem com 1 rolo 07x0,05x500mm 

Und 1000 4,15 4.150,00  

35 

Fita para autoclave (com listras que 

mudam de cor após ser utilizada nas 

etapas de esterilização de autoclavagem) 

Und 1200 9,58 11.496,00  

36 

Fixador (indicado para fixação da 

imagem na película de filme 

radiográfico). Emabalagem com 500 ml. 

semelhante ou igual à marca carestream. 

Und 1500 20,16 30.240,00  

37 
Flúor em gel acidulado. embalagem com 

200ml 
Und 750 8,66 6.495,00  

38 Formocresol Und 80 13,08 1.046,40  

39 

Touca descartável branca (sanfonada e 

com elástico) embalagem com 100 

unidades. 

Und 900 18,14 16.326,00  

40 
Hidroxido de cálcio p.a (embalagem 

com 10g) 
Und 120 14,24 1.708,80  

41 

Lâmina de bisturi número 12 

(esterelizada) embalagem com 100 

unidades. 

Und 70 65,1 4.557,00  

42 

Lâmina de bisturi número 15 

(esterelizada) embalagem com 100 

unidades. 

Und 70 65,1 4.557,00  

43 
Tira de lixa de poliéster para acabamento 

proximal. embalagem com 150 unidades  
Und 300 2,42 726,00  

44 
Tira de lixa abrasiva de aço. embalagem 

com 12 unidades. 
Und 200 16,24 3.248,00  

45 
Tira de poliéster pré-cortada. embalagem 

com 50 unidades. 
Und 1000 2,48 2.480,00  

46 
Máscara cirúrgica descartável (com 

elástico) embalagem com 50 unidades. 
Und 1500 16,65 24.975,00  

47 

Moldeira dupla para flúor (descartável, 

superior e inferior juntas) embalagem 

com tamanhos sortidos p,m,g. 

Und 2500 65,17 162.925,00  

48 
Óleo lubrificante para canetas de alta e 

baixa rotação. 
Und 180 44,33 7.979,40  

49 

Papel carbono (azul e vermelho. dupla 

face. resistente à tração e à umidade). 

embalagem com 12 unidades. 

Und 500 4,31 2.155,00  
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50 
Papel grau cirúrgico para esterelização. 

rolo com 15cmx100m. 
Und 800 100,01 80.008,00  

51 
Papel grau cirúrgico para esterelização. 

rolo com 5cmx100m. 
Und 500 44,12 22.060,00  

52 
Papel grau cirúrgico para esterelização. 

rolo com 20cmx100m. 
Und 600 142,02 85.212,00  

53 Pasta profilática. embalagem com 90g. Und 500 6,09 3.045,00  

54 
Pedra pomes extra fina. embalagem com 

100g. 
Und 200 7,77 1.554,00  

55 
Sugador odontológico descartável. 

embalagem com 40 unidades. 
Und 2000 16,03 32.060,00  

56 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor a-1 

Und 300 65,34 19.602,00  

57 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor a-2 

Und 350 65,34 22.869,00  

58 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor a-3 

Und 350 65,34 22.869,00  

59 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor a-3,5 

Und 350 65,34 22.869,00  

60 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor b1 

Und 250 65,34 16.335,00  
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61 

Resina composta fotopolimerizável, 

microhíbrida, composição: tegdma, 

bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-

benzotriazolil-4-metilfenol. carga em 

zircônia e sílica. ótimo resultado estético 

e alta resistência ao desgaste. semelhante 

ou igual: z100 3m, z250 xt 3m. cor 

dentina oa-3 

Und 350 65,34 22.869,00  

62 

Resina composta fotopolimerizável 

nanohíbrida, composição: pó de vidro, 

silica, hidrófobo coloidal, dimetacrilato, 

benzofenona iii, edab, concentrado 

flublau,canforoquinona, bht 

hidroxitolueno butilado, óxido de ferro 

amarelo, óxido de ferro vermelho, óxido 

de ferro pretoe dióxido de titânio. 

semelhante ou igual: spectra smart – 

dentsply. cor esmalte a-3 

Und 250 65,34 16.335,00  

63 

Revelador (indicado para revelação da 

imagem do exame na película de filme 

radiográfico) semelhante ou igual à 

marca carestream. 

Und 500 19,79 9.895,00  

64 Selante odontológico fotopolomerizável. Und 50 32,96 1.648,00  

65 Spray para teste de vitalidade pulpar. Und 80 90,54 7.243,20  

66 Tricresol formalina. frascom com 10 ml Und 80 15,6 1.248,00  

67 Vaselina sólida. embalagem com 30g. Und 70 9,35 654,50  

68 
Verniz de flúor (secagem rápida e 

estética). 
Und 250 53,58 13.395,00  

69 

Calen (pasta de hidróxido de cálcio, kit 

com 2 tubos de pasta calen de 2,7g e 2 

tubos de glicerina 2,2g. normal ou 

pmcc.) 

Und 80 83,56 6.684,80  

70 

Cimento endodôntico (boa tolerância 

pelos tecidos apicais, radiopacidade e 

impermeabilidade.) embalagem com 1 

pó + 1 líquido. 

Und 130 47,47 6.171,10  

71 Eucaliptol. embalagem com 10ml Und 60 17,73 1.063,80  

72 

Lençol de borracha (embalados 

individualmente, para maior segurança e 

higiene.) embalagem com 26 unidades. 

Und 200 41,08 8.216,00  

73 
Restaurador provisório com flúor. 

embalagem com 25g 
Und 150 17,48 2.622,00  

74 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho 15 – 40. 

embalagem com 200 unidades 

Und 40 39,52 1.580,80  
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75 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 30. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

76 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 35. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

77 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 40. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

78 

Soro fisiológico 0,9% (solução estéril e 

apirogênica; embalagem em 

polipropileno; transparente; alça 

giratória 360º e retrátil; lacre de 

segurança metálico, um bico com duas 

entradas, que facilitam a inserção de 

medicamentos). embalagem de 500ml  

Und 2000 37,91 75.820,00  

79 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 45-80. 

embalagem com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

80 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 45. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

81 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 50. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

82 

Ponta de papel absorvente indicado para 

secagem do canal radicular e drenagem 

de exsudatos. tamanho – 55. embalagem 

com 200 unidades 

Und 40 39,35 1.574,00  

83 

Guta percha (indicados como 

obturadores de canais radiculares, 

radiopaco). tamanho 15-40. 

Und 80 39,35 3.148,00  

84 

Guta percha (indicados como 

obturadores de canais radiculares, 

radiopaco). tamanho 15. 

Und 40 39,35 1.574,00  

85 

Guta percha (indicados como 

obturadores de canais radiculares, 

radiopaco). tamanho 20. 

Und 40 39,35 1.574,00  

86 

Guta percha (indicados como 

obturadores de canais radiculares, 

radiopaco). tamanho 25. 

Und 40 39,35 1.574,00  
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87 

Guta percha (indicados como 

obturadores de canais radiculares, 

radiopaco). tamanho 45-80. 

Und 50 39,35 1.967,50  

88 

Silicone para laboratório (silicone de 

condensação de excelente resistência ao 

calor. pode ser misturado com 

catalisador) semelhante ou igual as 

marcas coltene, zhermack e vipi. 

embalagem com 900 gramas. 

Und 200 382,83 76.566,00  

89 

Alginato tipo 1 (com presa rápida cerca 

de 2 minutos, não sofrer distorção 

quando vazado em gesso) semelhante ou 

igual a marca jeltrate. embalagem com 

454g 

Und 600 87,51 52.506,00  

90 

Catalizador universal para silicone de 

condensação (de uso exclusivo para 

laboratório de prótese) semelhante ou 

igual as marcas coltene, zhermack e vipi 

Und 150 165,28 24.792,00  

91 

Resina acrílica termopolimerizável 

(excelente resultado estético, indicado 

para confecção de base de próteses 

dentárias). semelhante ou igual a marca 

vipi. embalagem com 1kg na cor rosa 

médio. 

Und 200 191,36 38.272,00  

92 

Resina acrílica termopolimerizável 

(excelente resultado estético, indicado 

para confecção de base de próteses 

dentárias). semelhante ou igual a marca 

vipi. embalagem com 1kg na cor rosa 

claro. 

Und 200 191,36 38.272,00  

93 

Resina acrílica termopolimerizável 

(excelente resultado estético, indicado 

para confecção de base de próteses 

dentárias). semelhante ou igual a marca 

vipi. embalagem com 1kg na cor incolor. 

Und 200 191,36 38.272,00  

94 

Líquido acrilíco autopolimerizável. 

embalegem com 1l. semelhante ou igual 

a marca vipi. 

Und 30 226,65 6.799,50  

95 

Líquido acrilíco termopolimerizável. 

embalagem com 1l. semelhante ou igual 

a marca vipi. 

Und 200 232,32 46.464,00  

96 

Isolante para resina acrílica. semelhante 

ou igual as marcas vipi e lysanda. 

embalagem com 1l 

Und 30 60,01 1.800,30  

97 
Gesso comum na cor branca. tipo ii. 

embalagem com 15kg 
Und 2000 99,86 199.720,00  

98 
Gesso pedra tipo iii. na cor marela. 

embalagem com 1kg 
Und 950 11,43 10.858,50  
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99 Álcool 98%. embalagem com 1l. Und 500 13,18 6.590,00  

100 

Roda para polimento de flanela branca. 

(indicado para polimento de acrílicos e 

acabamento final). 

Und 150 65,24 9.786,00  

101 

Caixas plásticas para prótese (cores 

sortidas: azul, amarelo, verde, laranja e 

rosa. com alça para suporte). 

Und 10000 13,6 136.000,00  

102 Cera 7 rosa lâmina Und 1200 37,71 45.252,00  

103 Cera utilidade Und 300 33,23 9.969,00  

104 
Pedra pomes para acabamento de prótese 

total. emalagem com 1kg. 
Und 80 11,32 905,60  

105 

Dente anterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 2n, cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

106 

Dente anterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 2p, cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

107 

Dente anterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número a25, cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

108 

Dente posterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 30l, cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

109 

Dente posterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 32l, cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

110 

Dente posterior superior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 30m , cor 66. 

Und 2000 6,94 13.880,00  

111 

Dente anterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 2n, cor 66. 

Und 1500 6,94 10.410,00  
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112 

Dente anterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 2p, cor 66. 

Und 1500 6,94 10.410,00  

113 

Dente anterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número a25, cor 66. 

Und 1500 6,94 10.410,00  

114 

Dente posterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 30l, cor 66. 

Und 1500 6,94 10.410,00  

115 

Dente posterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 32l, cor 66. 

Und 1500 16,99 25.485,00  

116 

Dente posterior inferior (indicado para 

uso em prótese total. aspecto natural. alta 

resistência mecânica, química e à 

abrasão). embalagem com 6 dentes, 

número 30m, cor 66. 

Und 1500 16,99 25.485,00  

117 

Luva para procedimento tamanho 

pequeno – p (não cirúrgica de borracha 

natural látex, ambidestra e superfície 

lisa). caixa com 100 unidades. 

Und 1200 33,6 40.320,00  

118 

Luva para procedimento tamanho médio 

– m (não cirúrgica de borracha natural 

látex, ambidestra e superfície lisa). caixa 

com 100 unidades. 

Und 1100 33,6 36.960,00  

119 

Luva para procedimento tamanho grande 

– g (não cirúrgica de borracha natural 

látex; ambidestra e superfície lisa). caixa 

com 100 unidades. 

Und 500 33,6 16.800,00  

120 
Dugador cirúrgico descartável estéril. 

embalagem com 40 unidades. 
Und 200 67,09 13.418,00  

121 
Colgadura individual (para prender filme 

radiográfico odontológico) 
Und 500 7,22 3.610,00  

122 Espelho bucal plano no 5 em aço inox. Und 2000 4,54 9.080,00  

123 
Jogo de posicionador radiográfico 

autoclavável. kit com 5. 
Und 130 103,17 13.412,10  

124 Pinça clínica para algodão Und 600 24,8 14.880,00  

125 Sonda exploradora no 5 Und 600 17,71 10.626,00  
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126 Porta agulha mayo hegar 14cm Und 250 53,92 13.480,00  

127 Tesoura cirúrgica íris reta Und 300 32,76 9.828,00  

128 Alavanca apical reta adulto Und 90 58,12 5.230,80  

129 
Jogo de alavanca seldin agulto. 

embalagem com 3 
Und 85 174,35 14.819,75  

130 Cureta de lucas, compatível com alvéolo. Und 150 38,69 5.803,50  

131 Lima para osso Und 100 75,08 7.508,00  

132 Cabo de bisturi no 3 Und 150 14,33 2.149,50  

133 
Bandeja metálica para instrumental. 

tamanho 22,5x9cm 
Und 600 48,52 29.112,00  

134 Escavador de dentina no17 Und 300 20,4 6.120,00  

135 
Espátula dupla para inserção de resina 

composta 
Und 300 21,13 6.339,00  

136 

Kit pontas siliconadas para polimento de 

resina composta. semelhante ou igual ao 

kit ref. 8090 kg 

Und 150 68,42 10.263,00  

137 
Mandril metálico para uso em contra 

ângulo 
Und 350 13,21 4.623,50  

138 Porta amálgama plástico Und 300 21,17 6.351,00  

139 Seringa descartável com agulha (20ml) Und 12000 1,01 12.120,00  

140 Seringa descartável com agulha (10ml) Und 8000 0,93 7.440,00  

141 Sindesmotómo duplo no1 Und 260 27,56 7.165,60  

142 
Caixa lima k (21mm) primeira série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 60 36,86 2.211,60  

143 
Caixa lima k (25mm) primeira série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 60 36,86 2.211,60  

144 
Caixa lima k (31mm) primeira série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 60 36,86 2.211,60  

145 
Caixa lima k (21mm) segunda série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 80 36,86 2.948,80  

146 
Caixa lima k (25mm) segunda série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 80 36,86 2.948,80  

147 
Caixa lima k (31mm) segunda série. 

embalagem com 6 unidades 
Und 80 36,86 2.948,80  

148 
Caixa lima k (21mm) tamanho - 10. 

embalagem com 6 unidades 
Und 100 36,86 3.686,00  

149 
Caixa lima k (25mm) tamanho - 10. 

embalagem com 6 unidades 
Und 100 36,86 3.686,00  

150 
Caixa lima k (31mm) tamanho - 10. 

embalagem com 6 unidades 
Und 100 36,86 3.686,00  

151 
Espaçador digital cônico maillefer 

(abcd) 25 mm. caixa com 4 unidades. 
Und 80 46,41 3.712,80  

152 
Pacote de cursor stop de silicone. 

embalagem com 100 unidades 
Und 40 40,81 1.632,40  

153 Régua endodôntica milimetrada Und 40 19,7 788,00  
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154 
Kit de calcador de paiva com modelo 

1,2,3 e 4. embalagem com 4 unidades 
Und 80 70,88 5.670,40  

155 Sonda periodontal milimetrada Und 110 17,06 1.876,60  

156 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste curta no 1014. 
Und 800 5,32 4.256,00  

157 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste curta no 1015. 
Und 800 5,32 4.256,00  

158 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste curta no 1016. 
Und 800 5,32 4.256,00  

159 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste longa no 1014. 
Und 300 5,32 1.596,00  

160 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste longa no 1015. 
Und 300 5,32 1.596,00  

161 
Broca dimantada esférica alta rotação 

haste longa no 1016. 
Und 300 5,32 1.596,00  

162 Tamborel para limas endodônticas Und 50 27,16 1.358,00  

163 Broca endo z Und 50 32,76 1.638,00  

164 Espátula lecron Und 50 24,54 1.227,00  

165 
Seringa endodôntica para calen (em aço 

inox). 
Und 50 62,11 3.105,50  

166 

Câmera escura para revelação (sem 

iluminação, indicada para revelação de 

filmes odontológicos periapicais). 

Und 50 423,39 21.169,50  

167 

Avental rx para paciente adulto - avental 

periapical adulto com protetor de 

tireóide. tamanho: 76x60cm e com 

0,25mm de chumbo (pb). 

Und 50 948,56 47.428,00  

168 

Jogo de moldeiras para desdentados 

(indicada com intuito de reproduzir a 

arcada de desdentados) em inox. 

Und 60 255 15.300,00  

169 Pote paladon de vidro Und 60 42,77 2.566,20  

170 Lamparina hannau Und 20 43,31 866,20  

171 Gral de borracha Und 60 11,19 671,40  

172 
Articulador charneira tipo garfo. em aço 

inox 
Und 80 83,92 6.713,60  

173 

Mufla para microondas (confeccionada 

em polímero de altíssima rigidez. 

excelente propriedade térmica. superior 

resistência mecânica. sistema de aperto 

em aço inoxidável.  

Und 80 301,66 24.132,80  
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174 

Prensa hidraúlica (prensagem 4 

toneladas; sistema hidráulico inferior; 

não necessita fixação na bancada; 

capacidade de 2 muflas de microondas 

ou convencional). 

Und 10 1512 15.120,00  

175 

Micromotor marathon 3 champion 

(35.000 rpm; 45 watts de potência; 

bivolt; utilizado também para desgaste 

de metal; torque máximo 300 gf-cm/ 

2,94n;caneta com 4 rolamentos 

blindados; controle manual de 

velocidade; chave para rotação inversa; 

pedal liga/desliga; copo suporte para 

apoiar a peça de mão). 

Und 15 1272 19.080,00  

176 
Filtro de ar para compressor 

odontológico 
Und 20 158,51 3.170,20  

177 Afastador minessota Und 100 16,91 1.691,00  

178 Broca diamantada alta rotação 4138 Und 300 5,32 1.596,00  

179 Broca diamantada alta rotação 2135f Und 300 5,32 1.596,00  

180 Broca diamantada alta rotação 1190 Und 300 5,32 1.596,00  

181 Broca diamantada alta rotação 3118 Und 300 5,32 1.596,00  

182 Broca diamantada alta rotação 3168 Und 300 5,32 1.596,00  

183 Cabo para espelho bucal Und 400 8,87 3.548,00  

184 Broca carbide cirúrgica 702 Und 250 15,7 3.925,00  

  Total 3.389.438,75  

 

1.3 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: 

1.4 - Descrição mínima de cada: De acordo com o quadro acima. 

1.6 - A entrega do objeto deverá ser efetuada, dentro do horário de expediente, em local 

a ser indicado por esta Prefeitura. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. - A contratação acima descrita, que será processada tem sua justificativa de 

contratação para Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- Investimento. 

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1 - O prazo de entrega será da seguinte forma a seguir: 

PRAZO PARA ENTREGA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB: O prazo de 

entrega dos produtos/serviços/fornecimento é de 5 (cinco) dias úteis, (em remessa parcelada, 
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caso contrário deverá ser justificado), contado a partir do pedido de 

produtos/serviços/fornecimento que será encaminhado via endereço eletrônico pertencente ao 

município (.....) para o endereço eletrônico informado pela licitante (proposta de preços) 

vencedora o que deverá constar expresso no referido contrato. 

LOCAL DE ENTREGADA: Os produtos/serviços/fornecimento solicitados deverá ser 

entregue no endereço informado no próprio pedido (sede ou dentro do território do município), 

sem qualquer custo para a Prefeitura de Princesa Isabel-PB. 

3.1. - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 

3.2. - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. - São obrigações do contratante: 

4.1.1. - Efetuar os pagamentos à contratada nos termos deste Edital; 

4.1.2. - Exercer a fiscalização referente à contratação do objeto licitado; 

4.1.3. - Prestar à contratada as informações e esclarecimentos eventualmente solicitados; 

4.1.4. - Proporcionar à contratada todas as condições necessárias à normal execução do 

objeto contratado. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. - São obrigações da Contratada: 

5.1.1. - Executar o objeto contratual de acordo com as instruções e especificações contidas 

no presente edital e seus anexos; 

5.1.2. - Arcar com os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e 

de responsabilidade civil, bem como despesas com viagens, estada e permanência de pessoal 

decorrentes da contratação; 

5.1.3. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Município de Princesa Isabel, imediatamente, qualquer 

alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação; 

5.1.4.  - Reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
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6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. - Será permitida a subcontratação de serviços de terceiros caso seja necessário, 

ficando a contratada exclusivamente responsável pela totalidade dos encargos decorrentes, 

sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, bem como 

responsável por eventuais prejuízos causados em decorrência do serviço subcontratado. 

6.1.1. - A subcontratação deverá ser precedida de autorização expressa da Administração, 

momento em que deverá ser apresentada a documentação da subcontratada relativa a sua 

regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de não ser autorizada a subcontratação; 

6.1.2. - Havendo subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de 

sua titularidade exigidos para a liquidação e o pagamento dos serviços, bem como os mesmos 

documentos referentes à(s) subcontratada(s), sob pena de ficarem retidos os pagamentos até 

posterior regularização, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais; 

6.1.3. - Todas as comunicações e informações referentes à execução do objeto perante o 

Município serão de responsabilidade da CONTRATADA, independentemente se o serviço 

estiver sendo prestado por empresa subcontratada. 

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1. - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1. - A gestão da contratação ficará a cargo do Gestor de Contrato da secretaria 

requisitante da presente licitação, nomeado através de portaria municipal; 

8.2. - Compete ao Gestor do Contrato, com anuência do Secretário da Pasta: 

8.2.1. - Efetuar o controle dos quantitativos dos itens, bem como do prazo de vigência do 

contrato; 

8.2.2. - Autorizar a eventual celebração de termo aditivo ou de apostilamento; 

8.2.3.  - Requerer a instauração de procedimento para aplicação de penalidade às 

empresas;  

8.2.4. - Decidir sobre o cancelamento de itens; 

8.2.5. - Analisar e manifestar-se sobre eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-

financeiro 

8.2.6.  - Dos valores dos itens contratados; 

8.2.7. - A fiscalização do cumprimento do avençado ficará a cargo do Fiscal do Contrato 

8.2.8. - Compete ao (à) Fiscal do Contrato: 

8.2.9. - Acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

8.2.10. - Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
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8.2.11. - Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a 

expensas da contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 

8.2.12. - Receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes, em conjunto 

com o Secretário da Pasta; 

8.2.13. - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo 

com as especificações contidas no contrato, observando o termo de referência; 

8.2.14. - Exigir o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e 

instrumentos dele decorrentes; 

8.2.15. - Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos; 

8.2.16. - Atestar as notas fiscais e faturas; 

8.2.17. - Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 

requeira tomada de decisões ou providencias que ultrapassem o seu âmbito de competência, em 

face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 

8.2.18. - Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com 

o previsto no contrato; 

8.2.19. - Emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido.  

8.3. - A atividade de gestão e fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante 

terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do contrato. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. - Para receber o pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal à Fiscalização 

na secretaria solicitante. 

9.2. - Quando da apresentação das notas fiscais mensais, a contratada deverá demonstrar 

a permanência de sua situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, 

bem como perante o Sistema de Seguridade Social e o FGTS, apresentando cópias das 

pertinentes certidões negativas. 

9.3. - Se aprovado o objeto pela fiscalização, esta deverá enviar a Nota Fiscal, juntamente 

com seu atestado, à SMF/Contabilidade. 

9.4. - Com o recebimento da Nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização 

contratual e a aprovação pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 

9.5. - O pagamento à contratada será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após o 

recebimento da nota fiscal e do atestado da Fiscalização. 

9.6. - O prazo previsto para pagamento não transcorrerá caso verificadas inconformidades 

na nota fiscal apresentada. 

9.7. - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
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9.8. - O pagamento será efetuado em Conta Bancária indicada pela CONTRATADA de 

sua titularidade ou de representante legal previamente credenciado perante a Administração 

Pública. 

9.9. - Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências 

pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada. 

9.10. - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 

pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 

disposições contratuais. 

10. DO REAJUSTE  

 

10.1. - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

10.1.1. - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

10.2. - Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

10.4. - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

10.5. - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

10.6. - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIOS. 

14 - As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
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Fonte de recurso Nº 01: Próprios (Recursos não vinculado) da Prefeitura de Princesa 

Isabel/PB.  

Fonte de recurso Nº 02: Próprios (Recursos não vinculado) do Fundo Municipal de 

Saúde de Princesa Isabel;  

Dotação: 08.00 Fundo Municipal de Saúde, 10.301.4002.2129 (Manter as atividades da 

Atenção Básica - PAB), 486 (Nº Ficha), 600 (Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - 

Governo Federal - Bloco), 3.3.90.30.01 (Material de consumo),  

10.301.4002.2134 (Manter o Fundo Municipal de Saúde - 15%), 534 (Nº Ficha), 500 

Recursos não vinculado, 3.3.90.30.01 (Material de consumo),  

10.301.4002.2144 (Manter outros Programas do SUS), 544 (Nº Ficha), 600 (Transf. 

Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco),  

10.302.2027.2136 (Manter o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas), 615 (Nº 

Ficha), 600 (Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco), 

3.3.90.30.01 (Material de consumo). 

Desta forma, fica automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) 

aprovado por lei para o exercício seguinte, caso seja necessário. 

Princesa Isabel-PB, 10 de novembro de 2022. 

Original assinado! 

 

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, POR 

INTERMÉDIO DO PREFEITO IRANI ALEXANDRINO 

DA SILVA, E A PESSOA JURÍDICA .........................., 

CNPJ:.................... 

 

A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, Rua Doutor Arrojado Lisboa, S/N, Centro, Princesa Isabel-

PB, CNPJ nº 08.888.968/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Ricardo Pereira do Nascimento, Brasileiro, 

Divorciado, residente e domiciliado na Sitio Rancho dos Homens, S/N, Área Rural de Princesa Isabel-PB, CPF nº 

704.377.694-53, Carteira de Identidade nº 1287192 SSP/PB, doravante denominado de CONTRATANTE, e a 

pessoa jurídica .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pelo Sr.(a) ...... ............, 

e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº .................. e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar 

o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº  ________,  mediante as cláusulas e condições 

a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição de ______________________________________ 

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

Discriminação do objeto: 

Item Objeto Unid Quant 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1      

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência da contratação é de ...... (......) ......contados da assinatura do contrato prorrogável na 

forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Fonte de recurso Nº 01: Próprios (Recursos não vinculado) da Prefeitura de Princesa Isabel/PB.  

Fonte de recurso Nº 02: Próprios (Recursos não vinculado) do Fundo Municipal de Saúde de Princesa 

Isabel;  

Dotação: 08.00 Fundo Municipal de Saúde, 10.301.4002.2129 (Manter as atividades da Atenção Básica - 

PAB), 486 (Nº Ficha), 600 (Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco), 3.3.90.30.01 

(Material de consumo),  

10.301.4002.2134 (Manter o Fundo Municipal de Saúde - 15%), 534 (Nº Ficha), 500 Recursos não 

vinculado, 3.3.90.30.01 (Material de consumo),  

10.301.4002.2144 (Manter outros Programas do SUS), 544 (Nº Ficha), 600 (Transf. Fundo a Fundo de 

Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco),  

10.302.2027.2136 (Manter o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas), 615 (Nº Ficha), 600 (Transf. 

Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco), 3.3.90.30.01 (Material de consumo). 

Desta forma, fica automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 

para o exercício seguinte, caso seja necessário. 
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CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO: 

Para receber o pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal à Fiscalização na secretaria solicitante. 

Quando da apresentação das notas fiscais mensais, a contratada deverá demonstrar a permanência de sua 

situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante o Sistema de Seguridade 

Social e o FGTS, apresentando cópias das pertinentes certidões negativas. 

Se aprovado o objeto pela fiscalização, esta deverá enviar a Nota Fiscal, juntamente com seu atestado, à 

SMF/Contabilidade. 

Com o recebimento da Nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação 

pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 

O pagamento à contratada será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do 

atestado da Fiscalização. 

O prazo previsto para pagamento não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 

apresentada. 

Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro 

dia útil subseqüente ao mesmo. 

O pagamento será efetuado em Conta Bancária indicada pela CONTRATADA de sua titularidade ou de 

representante legal previamente credenciado perante a Administração Pública. 

Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam 

tomadas por parte da Contratada. 

Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos 

até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE: 

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

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

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

O prazo de entrega dos produtos/serviços/fornecimento é de 05 (cinco) dias úteis, (em remessa parcelada, 

caso contrário deverá ser justificado), contado a partir do pedido de produtos/serviços/fornecimento que será 

encaminhado via endereço eletrônico pertencente ao município (.....) para o endereço eletrônico informado pela 

licitante (proposta de preços) vencedora o que deverá constar expresso no referido contrato. 

Os produtos/serviços/fornecimento solicitados deverá ser entregue no endereço informado no próprio 

pedido (sede ou dentro do território do município), sem qualquer custo para a Prefeitura de Princesa Isabel-PB. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLAÚSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão da contratação ficará a cargo do Gestor de Contrato da secretaria requisitante da presente licitação 

Compete ao Gestor do Contrato, com anuência do Secretário da Pasta: 

Efetuar o controle dos quantitativos dos itens, bem como do prazo de vigência do contrato; 

Autorizar a eventual celebração de termo aditivo ou de apostilamento; 

Requerer a instauração de procedimento para aplicação de penalidade às empresas;  
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Decidir sobre o cancelamento de itens; 

Analisar e manifestar-se sobre eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos valores dos itens 

contratados; 

A fiscalização do cumprimento do avençado ficará a cargo do Fiscal do Contrato 

Compete ao (à) Fiscal do Contrato: 

Acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 

Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da contratada, no total 

ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 

execução; 

Receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes, em conjunto com o Secretário da Pasta; 

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as especificações 

contidas no contrato, observando o termo de referência; 

Exigir o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele decorrentes; 

Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos; 

Atestar as notas fiscais e faturas; 

Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira tomada de decisões 

ou providencias que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao 

interesse público; 

Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no contrato; 

Emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido.  

A atividade de gestão e fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA, que é total 

e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, 

falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações da Contratante: 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

Efetuar o pagamento à Contratado dano valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

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

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

Comunicar à Contratante, 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; 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Nos casos de atraso injustificado na execução dos serviços ou de atraso no adimplemento das obrigações 

contratuais, o contratante poderá aplicar à contratada multa moratória de até 1% (um por cento) sobre o valor do 

contrato, por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento). 

Pela inexecução parcial ou total do contrato, o contratante poderá aplicar à contratada as seguintes 

penalidades: 
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Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em proporção ao casos de 

desatendimento das obrigações da contratada, podendo ser cumulada com a multa moratória prevista no subitem 

acima; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

causados. 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Princesa Isabel, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das demais multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

A critério exclusivo da contratante, o recebimento das multas aplicadas poderá ocorrer deduzindo-se do 

pagamento mensal devido à contratada, a quantia correspondente à citada penalidade. 

As multas são independentes ou autônomas e a aplicação de uma não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras por parte da contratante. 

O contratante poderá cobrar as multas administrativa e judicialmente. 

No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens acima, é assegurada à contratada o 

direito de ampla defesa em processo administrativo a ser instaurado. 

O pagamento de multa pelo contratante não o exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que possa acarretar à Administração. 

O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO: 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito 

à prévia e ampla defesa. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES: 

É vedado à CONTRATADA: 

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES: 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 

de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 

e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO: 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, imprensa oficial, 

no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO: 

É eleito o Foro da Comarca de Princesa Isabel-PB para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Princesa Isabel – PB, _______/_______/_________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

___________________________________ 

CPF: 

PELA CONTRATANE: 

 

___________________________________ 

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL 

Prefeito 

 

PELA CONTRATADA 

 

___________________________________ 

PESSOA JURÍDICA 

Representante 

CPF: 

 


