
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019 – CL/PMS. 
Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/01/2019, às 10h (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/01/2019, às 10h (horário de 
Brasília). 
DISPUTA DOS ITENS: 31/01/2019, às 11h (horário de Brasília) 
LICITAÇÃO: 752345 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2019 -CL/PMS 
 

Processo Administrativo nº 654/2018-SEMSA/PMS 

A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de 
Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
deapoiodesignadospeloDecreto0267/2018–
PMS,levamaoconhecimentodosinteressadosquerealizaráLICITAÇÃOna modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, pelo REGISTRO DE 
PREÇOS, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 
10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei 
Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 19 de 
dezembro de 2017, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais 
normas aplicáveis ao objeto destecertame. 

 

Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de 
Brasília – DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico. 

 

 I –DO OBJETO  
 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e 
eventual Aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, para dar suporte as UBS’s 
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/PMS e da Coordenação do Centro de 
Especialidade Odontológica, de acordo com os quantitativos e especificações do 
anexo I - Termo de Referência do presenteEdital. 

 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 
“www.licitacoes-e.com.br” do Banco do Brasil S/A e as especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições 
deste edital e seusanexos. 

 

 II –DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na 

formaeletrônica. 

2.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatrohoras. 

2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
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nova data para realização do certame, excetoseaalteraçãonãoafetar 

aformulaçãodaspropostas,conformeprevistono§4º,doArt.21daLeiNº8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório 

deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no seguinte endereço:cpl_santana@hotmail.com 

2.5. Ospedidosdeesclarecimentoseasimpugnaçõesserãodivulgadosnosítiowww.licitac
oes-e.com.br,nocampo“DOCUMENTOS”. 

 

 III –DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantesque: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o destePregão 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;e 

c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos nesteedital. 

3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumentoconvocatório. 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

propostas sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja 

a sua forma deconstituição. 

b) Empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas 

declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a administração 

pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 

8.666/93. 

 

 IV - DOCREDENCIAMENTO  
 

4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema 

“Pregão Eletrônico”, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e 

de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema - Agências 

do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas 

para sua corretautilização; 

4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá 

ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 
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justificada. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo à PMS ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que porterceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
pregãoeletrônico. 
4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 

encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 

limiteestabelecidos. 
4.6.1. Ainformaçãodosdadosparaacessodeveserfeitanapáginainicialdosite,opç
ão“AcessoIdentificado”. 

 

 V - DAPROPOSTA  
 

5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

“www.licitacoes-e.com.br”, até a data e horário marcado para abertura das 

propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas; 

5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento 

e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O 

licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas 

elances. 

5.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a 

proposta de preços de forma detalhada, devendo considerar o preço do item, 

prazo de validade da proposta, bem como os valores unitários e totais consignado 

em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, com no máximo duas 

casas decimais, bem como ser redigida em língua portuguesa, sob pena de 

desclassificação de suaproposta; 

5.4. Nãoserãoaceitoscomodescriçãodosprodutosofertados,termoscomo“conformeedital”

ou“conformetermode referência ou ainda termos similares a estes, devendo a 

descrição estar em acordo com o itemsob pena de desclassificação daproposta; 

5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, 

contribuições de responsabilidade social, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as 

despesas decorrentes da realização doserviço. 

5.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessãopública. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação 
daproposta. 
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5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormenteencaminhada. 

5.9. Cabe a 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

de suadesconexão. 

 

 VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DASPROPOSTAS  
 

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observado as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

 VII –DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Pregoeiro, com a 

utilização da sua chave de acesso, no sítio“www.licitacoes-e.com.br”; 

7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistemaeletrônico. 

 

 VIII –DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

8.1. A sessão pública poderá serreaberta: 

8.2. Quando a licitante detentora do lance mais vantajoso não comprovar seus 

requisitos de habilitação, tiver sua amostra rejeitada, houver erro na aceitação do 

preço, ou não assinar aAta; 

8.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos 

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

própria sessãopública; 

8.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a 
sessãoreaberta; 

8.3. A licitante subseqüente, sendo respeitada a ordem de classificação, será 

convocada tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances, 

para a negociação prevista no Item13; 

8.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se 

á novo prazo recursal, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas 

nesteEdital; 

8.5. Aconvocaçãopoderáserpormeiodo“chat”,e-

mailouainda,pormeiodefax,deacordocomafasedoprocedimento licitatório; 

 

 IX –ENVIO DE ANEXOS  
 

9.1. Quandosolicitado,alicitantedeveráenviaranexosquepossibilitemamelhoravaliaçã
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odosdocumentosjáenviados, no prazo de até 30 (trinta) minutos 

9.2. Os anexos devem estar em língua portuguesa, salvo disposição 
contrária,expressa; 

9.3. Nãoserãoaceitascópiasdasespecificaçõesdesteedital,comosefossemespecifica
çõesdos produtosoumateriais; 

9.4. A convocação de anexos será feita no decorrer da sessão, momento em que o 

Pregoeiro selecionará na tela do sistema, o fornecedor convocado ou ainda por 

outros meios a serem informados viachat; 

9.5. Poderá o pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a 

compatibilidade de eventual serviço ofertado pela licitante com o exigido no 

Anexo I desteedital. 

9.6. Ocorrendo a possibilidade prevista no subitem anterior, o pregoeiro dispensará a 

licitante da apresentação de seus anexos encontrados por meio dainternet. 

9.7. Terá sua proposta desclassificada do certame a licitante que não enviar seus 
anexos quandoconvocada. 

 

 X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DASPROPOSTAS  
 

10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos nesteEdital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos osparticipantes; 

10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance; 

 

 XI - DA FORMULAÇÃO DOSLANCES  

 

11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão 

encaminhar lances exclusivamente por 

meiodosistemaeletrônico,sendoimediatamenteinformadosdorecebimentoerespecti

vohorárioderegistroevalor; 

11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances emseparado; 

11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou 

mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar pelosistema; 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado nosistema; 

11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação dolicitante; 

11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito 

de pleitear qualquer alteração; 

11.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
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após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção delances; 

11.8. Opregoeiropoderásuspenderasessãodelancescaso 
sejaimprescindívelarealizaçãodeeventualdiligência; 

11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário 

que será dado prosseguimento à sessãopública; 

11.10. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço 

não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver 

propostas apresentadas por micro empresa ou empresa de pequeno porte, no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder 

da formaabaixo: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá no 

prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro pela “sala de 

disputa” do sistema licitações-e.com.br, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto destePregão; 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, na forma da alínea anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas 

categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput deste 

subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmodireito; 

c) Havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação 

dos licitantes. Não havendo êxito ou não existindo microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte participantes, prevalecerá a classificação inicial; 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no caput, o 

sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para a oferta final dodesempate; 

e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o 

objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

docertame. 

 

 XII - DA DESCONEXÃO DOPREGOEIRO  

 

12.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atosrealizados. 

12.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio:www.licitacoes- 

e.com.br. 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019 – CL/PMS. 
Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

 

 XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DEDÍZIMAS  
 

13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de 

preferência conforme a LC nº. 123/2006 e alterações e da Lei Municipal nº 

1.189/2017, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo 

admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas nesteedital; 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demaislicitantes; 

13.3. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do 

item não for exata, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, ficando o 

pregoeiro autorizado a fazer o ajuste dedízimas; 

13.4. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado 

à negociação de valores ou de adjudicação, sendo tal procedimento 

devidamente justificado pelo Pregoeiro. 

 

 XIV–DAACEITABILIDADEDAPROPOSTAVENCEDORA  
 

14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e 

verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto às especificações dos materiais e compatibilidade do preço 

em relação ao valor estimado para acontratação. 

14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por itemapresentado. 

14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo 

de 02 (duas) horas, encaminhar a proposta de preços, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistemaeletrônico; 

14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital. Também nessa etapa, o pregoeiro poderá negociar com a 

Licitante para que seja obtido preçomenor. 

 

 XV - DAHABILITAÇÃO  
 

15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
especificações dos materiais e compatibilidade do preço, o Pregoeiro, 
expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos 
documentos de habilitação arrolados neste item do Edital, acompanhados de 
proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 
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(duas) horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, 
ouainda: 
15.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o 
endereço eletrônicocpl_santana@hotmail.come identificado, no corpo e título, 
através do número do Pregão Eletrônico e do nome do Pregoeiro. 
15.1.2. Pessoalmente, na Central de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Santana, no endereço Av. Santana, 2975 – 2º andar, Bairro: Paraiso – Santana - 
Amapá CEP: 68928-060, com os documentos acondicionados em envelope 
lacrado, com informe do número do Pregão Eletrônico, a ser entregue aoPregoeiro. 
15.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de 

documentos exigidos neste Edital, em razão do procedimento ocorrer na forma 

eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, 

respectivamente, nos incisos I e II do art. 3°, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, Lei Complementar 

n°123/2006). 

15.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial, corresponderá ao momento em que o proponente for 

declaradoovencedordocertame,prorrogáveisporigualperíodo,acritériodaAdministra

çãoPública,paraaregularização da documentação fiscal, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito de certidão negativa. 

15.5. A não regularização da documentação fiscal, no prazo acima previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata ou 

revogar alicitação. 

15.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão serapresentados: 

15.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, 

deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número doCNPJ; 

15.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for amatriz; 

15.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, forem emitidos somente em nome damatriz; 

15.6.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada 
porcartório. 

15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a 

seguinte documentação: Habilitação Jurídica: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;ou 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
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se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva;ou 
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria emexercício; 

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim oexigir. 

 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objetolicitado. 

III - Prova de regularidadeperante: 

a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, na forma 

prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 de 02 de outubro de2014. 

b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede dolicitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos porlei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativaCNDT. 

 
Qualificação Técnica: 
I – Quanto a qualificação técnica,exigir-se-á: 

a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração 
Pública ou entidade privada, pertinente e compatível com os objetos 
oraLicitados; 

b) Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado 
dentro do prazo devalidade; 

c) Alvará de licença atualizado expedido pela Vigilância Sanitária Estadual e 
Municipal da sede da Licitante de acordo com o código sanitário e 
leiscomplementares; 

d) Cópia do registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, em plena validade na data da realização desta licitação, 
acompanhada da publicação no Diário Oficial da União –DOU, no que 
couber; 

e) Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar 
Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de 
Dispensa de Registro, emitido pela Agência Nacional deVigilânciaSanitária – 
ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019 – CL/PMS. 
Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não 
está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária; 

f) Certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, de 
acordo com a norma da ABNT, cabível ao produto. 

 
II - A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, caso o pregoeiro 
julguenecessário. 

 
Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica 

ou empresárioindividual; 

II - Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira daempresa. 

 
Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 

1998 (Lei nº9.854/99); 

II) Declaração que a empresa dispõe de instalações físicas, equipamentos, 

ferramentas e pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto 

da licitação, assinada pelo representantelegal; 

III) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos 

deverá estar credenciado para este fim e comprovar esta condição se o 

pregoeiro assimexigir. 

 

 XVI - DO ACOMPANHAMENTO DADOCUMENTAÇÃO  
 

16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas 

por e-mail ou sistema deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação, via sistema, à CL/PMS, Avenida 

Santana, 2975–2ºandar,saladaCentraldeLicitações–Bairro Paraíso,Santana-

AmapáCEP:68928-060,Pregão Eletrônico nº. 009/2019 – CL/PMS, Att. PAULO DIEGO 

DA COSTA PEREIRA–Pregoeiro. 
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EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - 

PROPOSTA 

Pregão Eletrônico n° 009/2019-

CL/PMS CENTRAL DE 

LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - 

HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 009/2019-

CL/PMS CENTRAL DE 

LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso,  
 
 

16.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de 

documentos exigidos neste Edital, em razão do procedimento ocorrer na forma 

eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

anexos,opregoeiroconsideraráoproponenteinabilitado,devendoinstruiroprocessoco

mvistasapossíveispenalidades; 

16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será 
declaradaVENCEDORA; 

16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e 
será anexada aoprocesso. 

 

 XVII –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução 
dos materiais contratados constam do orçamento do ano de 2019 da PMS, ORGAO 
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 05.02 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, FUNÇÃO 10 SAUDE, PA 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEMSA, NATUREZA 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE 
RECURSO 01.24.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO. 

 

 XVIII - DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS  
 

18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo 

máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção com a 

síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo 
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concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação por escrito das razões do 

recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, 

conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de2005; 

18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a 

finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarazões; 

18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos 

licitantes interessados, o prazo para recurso será suspenso. 

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 

(trinta) minutos após a declaração do vencedor, 

importaráadecadênciadodireitoderecurso,ficandoopregoeiroautorizadoaadjudicar

oobjetoaolicitantevencedor. 

18.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma 

legal, ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder peloproponente; 

18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insusceptíveis deaproveitamento; 

18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à 

apreciação ao tomarem forma de processo por meio de entrada no protocolo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, no horário de expediente das 08h às 14h, 

localizada na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-

060, procedimento também adotado para os pedidos deimpugnação; 

18.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, 

será submetida à apreciação da Autoridade Competente e, se mantida, será 

definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de 

comunicação no CHAT DEMENSAGENS; 

18.9. Reconsideradaadecisãopelopregoeiro,seráabertoprazoparaoslicitantes 
recorreremdanovadecisãoproferida. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 

a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimentolicitatório. 

 

 XIX - DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO  
 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 

na hipótese de inexistência de recursos. 

Apósaadjudicaçãooprocessoseráencaminhado,devidamenteinstruído,àautoridade

competente,parahomologação; 

19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimentolicitatório. 

 

 XX–DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA  
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20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas 
apresentadas pela CONTRATANTE e da sua proposta, obedecidos aos critérios e 
padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referência, anexo I do Edital 
e,ainda: 

20.2 Corrigir, incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e 
dentro do prazo contratual, quaisquererros; 

20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros, em razão ou não do objeto da Ata de registro de preço; 

20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas 
relevantes pelaCONTRATANTE; 

20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Processo deLicitação; 

20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e 
qualquer encargo de natureza social, trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa 
com transporte, combustíveletc.; 

20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a 
qualquer título, não terá vinculação empregatícia com aCONTRATANTE 

 

 XXI–DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTE  
 

21.1 Além do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante 
obriga-seainda: 

 
21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto da Ata de 

registro de preço; 

21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento dosmateriais; 

21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade 
constatada no recebimento dosmateriais; 

21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear adespesa. 
 

 XXII –DO RECEBIMENTO  

22.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
 XXIII –DA FISCALIZAÇÃO  

23.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 XXV –DO PAGAMENTO  

24.1 O pagamento será realizado conforme descrito no Termo de Referência, anexo I 
do Edital. 

 XXVI - DASSANÇÕES  
 

25.1 DeacordocomoespecificadonoTermodeReferência,anexoIdoEditale; 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019 – CL/PMS. 
Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

XXVI – DAS PENALIDADES 

25.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a ata de registro de preço, deixar de entregar a documentação exigida no 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de 

registro de preço, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município 

pelo prazo de até cinco anos, sem  prejuízo das multas previstas no edital e naAta 

de registro de preço, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 

direito à ampladefesa. 

25.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos que lhes sãoinerentes. 

 

 
 

26.1 – Conforme descrito no Termo de Referência, anexo I do Edital. 
 

 XXVII - DA REVOGAÇÃO DOPROCEDIMENTO  
 

27.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar talconduta. 

27.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e 

devidamentefundamentado. 

 

 XXVIII - DA ANULAÇÃO DOPROCEDIMENTO  
 

28.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e 

devidamentefundamentado. 

28.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e 

devidamentefundamentado. 

28.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar 
pelaAdministração. 

28.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará 

na nulidade dos atos que diretamente dependam ou se trate de conseqüência do 

atoanulado. 

28.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a 
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autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela seestende. 

28.6. A nulidade da Ata de registro de preço não exonera a Administração do 

dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em 

que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 

que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 

causa. 
28.6. Nenhumatoserádeclaradonulosedodefeitonãoresultarprejuízoaointeressepúblicoo

uaosdemaisinteressados. 
 

 XXIX –DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
29.1 - A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, convocará o licitante vencedor, por 

escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento daconvocação. 

29.2 - A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que 

representa o compromisso a ser firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde – 

SEMSA e o licitante vencedor do certame, será formalizada de acordo com o 

Anexo IXe terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, 

podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, § 4º, da Lei nº8.666/93. 

29.3 - A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, obedecida à ordem de 

classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de 

Registro de Preços, será convocado para retirar a nota de empenho, que poderá 

substituir o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, estando às obrigações assumidas vinculadas à 

proposta, aos lances, ao edital e à respectivaAta. 

29.4 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas 

quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a 

contratação em itens de acordo com suasnecessidades. 

29.5 - A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, não está obrigada, durante o prazo 

de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as 

contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para 

as contratações pretendidas, ficando assegurada ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

29.6 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 

pelo beneficiário do registro quando a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, 

após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior 

que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o 

preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 

referidalicitação. 

29.7 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme 
o § 1º do art. 22 do Decreto7.892/13. 
29.8 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 
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as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

29.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 
22 do Decreto7.892/13. 
29.10 - O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 22 do 
Decreto7.892/13. 
29.11 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação 
solicitadaematénoventadias,observadooprazodevigênciada 
ata,conformeo§6ºdoart.22doDecreto7.892/13. 
29.12 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador, conforme 
o § 7º do art. 22 do Decreto7.892/13. 
29.13 - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão 
à Ata de Registro de Preços 
gerenciadaporórgãoouentidadeMunicipal,DistritalouEstadual, 
conformeo§8ºdoart.22doDecreto7.892/13. 
29.14 - É facultada aos órgãos ou entidades Municipais, Distritais ou Estaduais a 
adesão à Ata de Registro de Preços da Administração Pública Federal, conforme o 
§ 9º do art. 22 do Decreto7.892/13. 
29.15 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa por escrito, aceita pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, o 

Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste 

Edital e art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes respeitada a ordem de classificação, para, depois de 

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo 

licitantevencedor,celebrandocomeleocompromissorepresentadopelaassinaturada

Atade RegistrodePreços. 

 

 XXX –DOS ANEXOS  
 

30.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
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ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta;  

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como 

ME ou EPP;  
ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

 XXXI - DOFORO  
 

31.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Santana-AP, 15 dejaneiro de 2019. 
 

PAULO DIEGO DA COSTA PEREIRA 
Pregoeiro  

Decreto0267-2018/PMS 

 
 

 
 TERMO DEREFERÊNCIA  

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto deste Termo de Referência dispõem sobre EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS PARA DAR SUPORTE AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SANTANA, para Execução da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS:  

Emendas n° 11193.442000/1170-01; 11193.442000/1170-02; 11193.442000/1170-03; 

11193.442000/1170-34; 11193.442000/1170-37; 11193.442000/1170-43. 

De acordo com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 
APROVO o competente TERMO DE REFERÊNCIA e 
AUTORIZO para abertura de processo licitatório. 
Conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. 

 

Em       /         /2018 

 

 
Rosivano Albuquerque de Almeida 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto 827/2017 - PMS 
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2.1. A Aquisição de Equipamentos Odontológicos se faz necessária tendo em vista a 

necessidade de equipar, renovar e proporcionar um melhor ambiente de trabalho as 

UBS CONTEMPLADAS NAS EMENDAS, dando maior comodidade as atividades e serviços 

a serem cumpridas pela administração Pública, impactando positivamente para um 

melhor desempenho nos resultados a serem alcançados pelas Unidades Básicas de 

Saúde.  

2.2. Considerando que as UBS, PIÇARREIRA, ANTONIO SERIEIRO, ILHA DE SANTANA, 

ELESBÃO E CENTRO DE ESPECIALIDADES pertencem à Secretaria Municipal de Saúde e 

que foram contempladas com recurso oriundo de Emendas Parlamentares acima 

citada, onde justifica-se a necessidade da presente aquisição. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVO ESTIMADO: 
3.1.  Especificações dos Quantitativos em Geral: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD 

01 MESA DE MAYO: material de confecção - aço inoxidável  3 

   02 AUTOCLAVE HORIZONTAL (ATÉ 75 LITROS) : câmara de esterilização aço 
inoxidável; 
Modo de operação/ capacidade/ acessórios digital/ até 25 litros/ não 
possui. 
 

6 

03 SELADORA: tipo/ aplicação - manual-pedal/ grau cirúrgico  4 

04 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO: Instalação – coluna com braço 
convencional; modo de operação digital; tensão mínimo 7A 

6 

05 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Tipo LED, sem fio e sem radiômetro 6 

06 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / 
CONSUMO 

6 

07 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS: Capacidade até 9 
Limas 

13 

08 DESTILADOR DE ÁGUA: Capacidade até 5 litros/ hora 4 

09 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Jato de bicarbonato integrado – Possui; 
Caneta / transdutor do ultra-somautoclavável – Possui; Modo de operação 
digital 
  

3 

 
 

10 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR):  
Comando da cadeira pedal; Cabeceira articulada; Refletor multifocal 
(mais de uma intensidade); Equipo tipo cart ou acoplado; Unidade auxiliar 
01 sugador; Cuba porcelana/cerâmica; Seringa tríplice – possui; Peça reta –
 possui; Contra ângulo – possui; Micro motor – possui; Caneta de rotação - 
possui   
Terminais - no mínimo 3. 
 

 
 
3 

11 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV: potência/ vácuo  0,5 hp/ 450 mmhg    2 
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12 JATO DE BICARBONATO: base para estabilidade/filtro de ar com drenagem 
não possui/ não possui  

1 

13 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: distância intercondilar – Ajustável; guia 
condílica e ãngulo de bennet- Ajustável  

1 

14 MOCHO: MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO / FERRO PINTADO; Encosto – 
Possui; Regulagem de Altura – a gás; 

1 

15 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: caneta de rotação -não possui; contra 
ângulo - não possui; seringa tríplice – possui; peça reta - não possui; micro 
motor - não possui; terminais - até 3 . 

1 

16 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: tipo - capsular; modo de operação - 
digital  

2 

17 NEGATOSCÓPIO: tipo  lâmpada fluorescente/ 2 corpos  6 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste Termo de 
Referência, em especial:  
a) Efetuar a entrega do material descrito no item 3.1 deste termo de referência, de 
acordo com as especificações e demais condições estipuladas;  
b) Comunicar a Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, no prazo Máximo de 10 (dez) 
dias anteriores ao vencimento do prazo da execução do serviço, a impossibilidade de 
seu cumprimento, apresentado as devidas justificativas;  
c) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do objeto licitado;  
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO  
5.1. O prazo de entrega dos Equipamentos Odontológicos será de até 15 dias, após O 
RECEBIMENTO DA Ordem de Serviço do setor requisitante desta SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SEMSA. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMSA  
6.1. A Secretária Municipal de Saúde – SEMSA obriga-se à:  
a) Comunicar à Licitante Vencedora do respectivo item todas e quaisquer ocorrências 
relacionadas com a entrega do material;  
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante 
vencedora com relação ao item objeto do certame;  
c) Efetuar o pagamento a licitante vencedora de cada 30 (trinta) dias úteis após a 
apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo setor componente;  
d) Assegurar de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no 
mercado de forma a garantir que são vantajosos para o município;  
e) Rejeitar no todo ou em parte, o material que a licitante vencedora do respectivo item 
entregar em desacordo com as especificações deste termo; 
 
7. DA VIGÊNCIA E PRAZO DEEXECUÇÃO CONTRATUAL 
7.1 O prazo de validade será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogáveis nos termos 
em Lei. 
 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo e das demais 
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cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o 
direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 
a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota 
de Empenho; 
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) Não mantivera proposta, injustificadamente; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  
a) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, tomando por base o valor global do respectivo item; 
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 
8.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) 
dias, poderá ensejar a rescisão do contrato. 
8.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na 
impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação 
oficial e, casos não cumpridos serão cobrados judicialmente. 
8.5. Compete a Secretária Municipal de Saúde –SEMSA a aplicação das penalidades 
previstas neste Termo, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação. 
8.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.2 caberá recurso, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, quisera dirigido à autoridade superior, 
por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, 
fazê-lo subir devidamente informados.  
 
9.PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.  
9.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidores na 
condição de representantes definido pelo Secretario Municipal de Saúde mediante 
Portaria, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fiel 
e correto fornecimento dos materiais solicitados, pra fins de pagamento. 
9.2. No curso da entrega das centrais de ar, objeto de compra, caberá ao Setor De 
patrimônio/SEMSA/PMS, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o 
cumprimento das exigências e especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida 
pela empresa fornecedora. 
9.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Santana poderá rejeitar no todo ou em parte os 
materiais fornecidos caso estejam em desacordo com o previsto neste Termo de 
Referência, Especificações técnicas e Quantidades. 
9.4. O Setor de Patrimônio comunicará a empresa contratada, por escrito, as 
deficiências porventura verificadas na entrega dos materiais, para imediata substituição, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
10.1. A aceitabilidade da proposta será estritamente conforme as especificações e 
exigências deste Termo de Referência. A descrição dos materiais deverá ser detalhada, 
com indicação de marca, modelo e demais características de forma que se tenha uma 
noção objetiva e clara dos mesmos. 
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11.1 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega dos 
materiais contra a apresentação da fatura e/ou nota fiscal, devidamente atestada, por 
escrito pelo setor competente da contratante, condições indispensáveis para o 
pagamento. 
11.2 A certificação da nota fiscal acontecerá mediante a entrega total dos materiais 
deste Termo de Referência. 
 
12. DA FONTE DE RECURSOS:  
12.1. Os recursos para a execução de compra dos equipamentos Odontológicos 

ocorrerão à conta do orçamento do Fundo Municipal de Saúde da SEMSA do município 

de Santana no exercício de 2017, proveniente da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE EMENDAS: 

Emenda n°11193.442000/1170-01; 11193.442000/1170-02; 11193.442000/1170-03; 

11193.442000/1170-34; 11193.442000/1170-37; 11193.442000/1170-43. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Quaisquer esclarecimento ou informações das especificações técnicas dos 
materiais neste termo de Referência será esclarecido pelo Setor de Patrimônio/SEMSA. 
13.2 Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do cumprimento do referido 
contrato, os contratantes deverão eleger o Foro da Comarca de Santana, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Santana-AP, 28 de Maio 2018 

 
_____________________________________ 

SANDRO AUGUSTO PEREIRA DE MENEZES 
Diretor do Centro de especialidades Odontológica 

Port. 021/2017 
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ANEXO II 
 

 MODELO DE PROPOSTACOMERCIAL  
 

A 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de 
Licitações – Bairro Paraíso Santana/AP 

 

 
PROCESSO N.ºxxxx/2018 
PREGÃO ELETRONICONº009/2019 –CL/PMS. 

 
 

OBJETO:  
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE ERESPONSÁVEIS 
 
 

2 - PREÇOS 
 

ITE
M 

OBJET
O 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1    

2    
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3 - CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 

 
3.1-
 Ospreçosdosmateriais,estãoexpressosemmoedacorrentenacional,o“Real”,comduascasasd
ecimaisapósa vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsãoinflacionária. 

 
3.2- Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, 
encargos e demais despesas de qualquer natureza, relacionadas com o objeto da 
presente licitação, observada a legislaçãovigente. 

 
4 - CONDIÇÕESGERAIS 

 
4.1- Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem 
como dos seus anexos, e nos comprometemos a entregar os materiais na 
conformidade e prazosestabelecidos. 

 
5 - CONDIÇÕES DEPAGAMENTO 

 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, 

por ordem bancária, no 30º (trigésimo) dia, a contar da data de emissão do Termo 
de Aceite relativo ao período de prestação dos materiais, nos termos do presente 
Edital. 

 

 
6 - DADOS BANCÁRIOS 

 
6.1- Aproponentepossuicontacorrentenº............,naAgêncianº............noBanco

S.A. 
 

7 - REPRESENTAÇÃOLEGAL 
 

7.1- Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., 
.......................(cargo).........,é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, 
podendo firmar contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o 
representante legal for sócio, diretor ou gerente). 

 
 

8 - DECLARAÇÕES EXTRAS 

 
8.1- Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-
nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar 
integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre licitações e 
contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os 
seustermos. 

 
 

9 - VALIDADE DAPROPOSTA 
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A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir 
desta data. 

 
 

Santana, ..... de ............................ de 2019. 
 
 

____________________________________ 
 

 
 
 

- CARIMBO DAEMPRESA 
- NOMEECARGODAPESSOA 

QUE ASSINA 

 
 
 

 

Obs.:    Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa 
licitante não possuir    papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo, a 
razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, sehouver. 
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ANEXO III  

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADETÉCNICA 
 
 

Declaramos,parafinsdeprovajuntoaÓrgãosPúblicos,queaempresa  , inscrita 
no CNPJ sobonº ,estabelecida , forneceu 
para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s)produtos: 

 
 
 
 
 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 

satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a 

desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 
 
 
 
 

 
Assinatura e carimbo 

 
 

Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO IV 

 D E C L A R A Ç ÃO  
 
 

Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, 

referente ao edital do Pregão Eletrônico n.º 0XX/2019 – CL/PMS, que não possuímos 

em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
Local e data 

 
 
 

 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEPROPOSTA 
 
 

(representante legal da empresa),como  representante  devidamente  
constituído  da  empresa:(empresalicitante),CNPJ: ,doravante denominada 
licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do PregãoEletrôniconº 0XX/2019–
CL/PMS, DECLARA, sobaspenasdalei,emespecialoart.299doCPB,que: 

 
a) A PROPOSTA apresentada para participar   do  Pregão  Eletrôniconº /2019 

– CL/PMS, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, 
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº XX/2019, por 
qualquer meio ou qualquerpessoa. 

 
b) AintençãodeapresentarapropostaelaboradaparaparticipardoPregãoEletrôni

conº /2019 – 
CL/PMS não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº/2019. 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
PregãoEletrôniconº /2019 –CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do  

PregãoEletrôniconº /2019 – CL/PMS, não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrôniconº /2019 – CL/PMS 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do 

PregãoEletrônico nº /2019 – CL/PMS 
nãofoi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas;e 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações parafirmá-la. 
 

_____,_____de _____de 2019. 
 

 
Representante legal da empresalicitante 

 
Obs.:Estadeclaraçãodeveráserapresentadaempapeltimbradodalicitante. 
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ANEXO VI 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE  

 
 

 
 (nomedaempresa)  , inscrita noCNPJnº  por 

intermédio de seu representante legal o (a)Sr.(a) portador 

(a) da Carteira de identidadenº   _ e de 

CPFnº  ,DECLARA,parafinsdodispostonoEditaldoPregãoEletrôniconº

 /2019 – CL/PMS, sob as sanções administrativas e sob as penas da 

Lei, que esta empresa na presente data, éconsiderada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual 

nº 0034/2007; Decreto 5016/2011, (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 

inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007. 

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei 

Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e do Decreto 6.204/2007. 

 
 

(Localidade) de de  

 

Representante legal 
 
 

Obs:Adeclaraçãoacimadeveráseassinaladacom“X”,ratificando-
seacondiçãojurídicadaempresa licitante. 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOSn.º /2019/PMS 

 

ANEXO VII 

 
 
 

PROCESSOn.º.654/2018 – SEMSA/PMS  

PREGÃO ELETRONICOSRPn.º 009/2019 –CL/PMS 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos dias domêsde do ano de dois mil e dezenove, a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTANA inscrito no CNPJ  (MF)  sob  o  n.º  23.066.640/0001-08,  por  intermédio 

da SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE SEMSA/PMS  - (ÓRGÃO GERENCIADOR), 

situada na Rua Euclides Rodrigues, nº 329, Bairro Centro, CEP 68.925-192 na Cidade 

de Santana, Estado do Amapá, representada neste ato pelo Exmo. Secretário 

Municipal de Saúde – Senhor FRANCISCO DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA, Brasileiro, 

portadora da C. I. nº e  CPF(MF) nº,residenteedomiciliadonestacidadesito 

naAvenida, Bairro Remédios, CEP 68.927-000, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos do Decreto nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, 

ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS n.º___/2019 - CL/PMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) 

relacionada(s) no item 10, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 

por lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro 

e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DOOBJETO  
 

1.1. O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas 

do Pregão Eletrônico SRP nº 0XX/2019 – CL/PMS, nos termos do § 4º do artigo 15 

da Lei federal nº 8.666/93, com objetivo de disponibilizar preços para 

futuraeeventualAquisição de material de Consumo e Instrumentais de 

Odontológico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 

10, mediante as condições estabelecidas nestaAta. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário 

do Registro a preferência de fornecimento em igualdade decondições. 

 

2. DO ÓRGÃOGERENCIADOR  

 
2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos deste certame e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
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decorrente será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMSA/PMS. 

 

3. DOS ÓRGÃOSPARTICIPANTES  
 

3.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de 
Registro dePreços. 

 
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o 

§ 1º do art. 22 do Decreto7.892/13. 

 
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitaçãoounãodofornecimentodecorrentedeadesão,desdequenãoprejudiqueaso

brigaçõespresentesefuturas e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 do 

Decreto 7.892/13. 

 
3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do 

Decreto7.892/13. 

 
3.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 22 do Decreto7.892/13. 

 
3.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação 

pelo órgão gerenciador, conforme o § 5º do art. 22 do Decreto7.892/13. 

 
3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 

prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto7.892/13. 

 
3.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento, de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 
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22 do Decreto7.892/13. 

 
3.9. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a 

ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou 

estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto7.892/13. 

 
3.10. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão 

a ata de registro de preços da Administração Pública Federal, conforme o § 9º do 

art. 22 do Decreto7.892/13. 

 

4. DAFORMALIZAÇÃO  
 

4.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado 

o disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, serão convocados para assinar a ata de 

registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento 

convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração, conforme Art. 13 do Decreto nº7.892/13. 

 
4.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, 

inclusive a seus demais Anexos em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas 

e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, independentemente 

de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 7.892/13, à Lei 

8.666/93 e a toda a legislaçãopertinente. 

 
4.3. A Comissão Permanente de Licitação convocará formalmente o fornecedor, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora 

para a reunião e assinatura da Ata de Registro dePreços. 

 
4.4. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados 

em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da 

Ata de Registro dePreços. 

 
4.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade, conforme 

art. 14 do Decreto7.892/13. 

4.6. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 

prazo estabelecido ensejará a aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas, conforme Parágrafo único, art. 14 do Decreto7.892/13. 

 

5. DAVIGÊNCIA  
 

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do 
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cumprimento dos requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente 

condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de transcrição, 

incluídas 

eventuaisprorrogaçõesconformeestabelecidopeloart.12,caput,doDecreto7.892/13e

art.15,§3°,III,daLei8.666/93. 

 

6. DO CONTROLE E DASALTERAÇÕES  
 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 

fornecimento ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações 

juntoaosfornecedores,observadasasdisposiçõescontidasnaalínea“d”doincisoIIdocaputd

oart.65daLeinº8.666,de1993, conforme caput do art. 17 do Decreto7.892/13. 

 

6.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 

condições do registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela 

Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Comissão 

Permanente de Licitação da PMS para alteração, por aditamento, dos valores 

registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 

especificações indicadas naProposta; 

 
6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciadordeverá: 

 
6.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

 
6.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido;e 

 
6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 

denegociação. 

 
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciadorpoderá: 

 
6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

da penalidade, confirmando a veracidade 

dosmotivosecomprovantesapresentados,eseacomunicaçãoocorrerantesdop

edidodefornecimento;e, 

 
6.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
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denegociação. 
 

6.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação maisvantajosa. 

 
6.5. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário 

Oficial doMunicípio; 
 

7. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DOFORNECEDOR  
 

7.1. A Ata de Registro de Preços deverá sercancelada: 

 
a) por razão de interesse público;ou 

 
b) a pedido dofornecedor. 

7.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampladefesa. 

 
a) descumprir as condições da ata de registro depreços; 

 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pelaAdministração, 

 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

 
d) sofrer sanção prevista nosincisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 

de 1993, ou noart. 7º da Lei nº 10.520, de2002. 

 

7.3. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no 

respectivo processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou 

entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a 

nova ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário 

Oficial doMunicípio 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DODETENTOR  
 

8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços obriga-sea: 

 
8.1.1. Executar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de 

Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletronico SRP nº xxx/2019-CL, bem 

como obedecidos todas as exigências doEdital. 

 
8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
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constatadas pelaPMS; 

 
8.1.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigaçõesassumidas; 

 
8.1.4. Executar o serviço, no prazo estipulado no termo de referência, após 

emissão deEmpenho; 

 
8.1.5. Entregar à PMS a(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) a execução do serviço 

efetuado em conformidade com o que foisolicitado; 

 
8.1.6. Substituir os materiais, que estiverem avariados ou fora do que foi 

solicitado/especificado em no máximo 48 (quarenta e oito)horas; 

 
8.1.7. Os materiais deverão ser manuseados em embalagens de forma a 

proteger e a identificar oconteúdo; 
 

8.1.8. Na nota(s) fiscal (is) deverá está constando o serviço, quantidade, valor 
unitário e valorgeral; 

 
8.1.9. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas eindiretas; 

 
8.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a 

serfirmado. 

 
8.1.11. A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar a entrega 

dos materiais ao setor competente da PMS ou em outro local determinado 

com antecedência pela Administração, assim como, para dirimir quaisquer 

dúvidas provenientes ao fornecimento dosprodutos. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃOGERENCIADOR  
 

9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-sea: 

 
9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital 
eanexos. 

 
9.1.2. Notificar, por escrito, a licitante quaisquer irregularidades encontradas na 
execução doserviço. 

 
9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela LicitanteVencedora. 

 
9.1.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades 
regulamentares econtratuais; 

 
9.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preçosajustados; 
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9.1.6. A promover por intermédio da SEMSA/PMS, o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os defeitos 

detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 

critério, exijam a substituição do serviço por parte da CONTRATADA. A 

existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime 

a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente 

nos materiais permanentes e de consumofornecidos; 

 
9.1.7. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir que são vantajosos para 

aPrefeitura. 

 

10. DOS PREÇOSREGISTRADOS  

 
10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos Materiais 

registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-

se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 

 

 
EMPRESA 
REGISTRADA: 

CNPJ: 

ENDERERÇO: CIDADE: ESTADO: 
TELEFONE: 
(xxxxx) 
REPRESENTANT
E: EMAIL: 

Item Descrimina
ção 

Qt
d 

Und 
(R$) 

Valor 
Unit. 

(R$) 

Valor 
Total 

 
1 

     

     

     

 
11. DA GARANTIA DOSMATERIAIS  

 
11.1. A garantia dos materiais serão conforme descrito no Termo de Referência, a 
partir do seu recebimento. 

 

12. CONDIÇÕES DERECEBIMENTO  

 
12.1 – Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e 
pagamento, os materiais efetivamente entregues pela Contratada e aprovados 
pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o Termo de 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019 – CL/PMS. 
Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

Referência previamente aprovado pela Contratante e ao instrumento contratual; 
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12.2- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será 
recebido: 
12.2.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 
(dez) dias da comunicação escrita docontratado; 

 
12.2.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termos circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termoscontratuais. 

 
12.3 – O recebimento dos materiais será baseado em relatórios periódicos 
elaborados pela Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação 
e determinação dos materiais efetivamenteentregues; 

 
12.4 – A discriminação dos materiais considerados no recebimento deverá respeitar 
rigorosamente o estipulado no Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios 
depagamento; 

 
12.5 – O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
Contratada com base no recebimento dos materiais aprovados pela fiscalização, 
obedecidas às condições estabelecidas noContrato; 

 
12.6 – O Recebimento dos materiais entregues pela Contratada será efetivado 
mediante uma inspeção realizada pela Fiscalização no ato da entrega do relatório 
de entrega dos materiais previsto neste Termo deReferência; 

 
12.7 – Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 
complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento 
dosmateriais. 

 

13. DO LOCAL DEENTREGA  
 

13.1. A entrega dos materiais deverão ser realizados obedecendo rigorosamente os 

locais constantes no anexo do Termo de Referência, e excepcionalmente, em outro 

local determinado com antecedência pela Administração e desde que 

previamente agendado com a Divisão, poderá ser feito nos finais de semana 

eferiado. 

 

14. DOPAGAMENTO  
 

14.1 – O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, 
até o 30º (trigésimo) dia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a 
ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº8.666/93. 

 
14.2 –
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Seráconsiderada,parafinsdepagamento,adatado“atesto”certificandoorecebimentodefinitivodoser
viçoporesta PMS; 

 
14.3 – Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será 
contado a partir da sua reapresentação e novo“atesto”; 
14.4 – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá 
de pretexto para que a Contratada suspenda o fornecimento dosprodutos; 

 
14.5 - A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da 
agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que 
o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo 
registrado na Nota deEmpenho. 

 
14.6 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a contratada 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 
quaisquer ônus para aPMS; 

 
14.7 – A PMS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas ou indenizações do contraditório e a ampladefesa; 

14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento depreços. 

 
14.9 -

AatualizaçãofinanceiraprevistanoitemanteriorseráincluídanaNotaFiscal/Faturacor
respondenteaocorrência. 

 
14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será mediante a aplicação da seguintefórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

 
EM = Encargos moratórios; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 

parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 



ESTADO DO AMAPÁ 
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Objeto: SRP - Aquisição Equipamentos Odontológicos, para atendimento da SEMSA/PMS. 

 

 

 
I=(TX/100) I=(6/100) I =0,0001644 

 

365 365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
14.11 –
Amoranaapresentaçãodascertidõesoudocumentospertinentesouareiteradaprocrast
inaçãoemapresentá-losé causa de rescisão docontrato. 

 
14.12 –
Amoranaapresentaçãodascertidõesoudocumentospertinentesouareiteradaprocrast
inaçãoemapresentá-losé causa de rescisão docontrato. 

 

15 - DASPENALIDADES  
 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar 

com o Estado pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o 

direito à ampladefesa. 

 
15.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos que lhes sãoinerentes. 

 

16. DAPUBLICIDADE  
 

16.1. Os preços, os detentores da ata e as especificações resumidas do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 

publicadas no DOM – Diário Oficial do Município. 

 

 

 

 

 

  
FRANCISCO DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº XXXXXXX-PMS 


