PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTANA
DO CARIRI
ANEXO I AO EDITAL- TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS
11.3.
DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO CARIRI - CE.
11.4.

Detalhamento do Objeto:

• Fazem parte deste Termo de Referência, no que forem aplicáveis, as normas do
fabricante, bem como as normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT — e, ainda, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO.
2. JUSTIFICATIVA
2.4 Implementar a escovação supervisionada em todas as áreas adstritas das ESB
(Equipes de Saúde Bucal);
2.5 Descentralizar as ações de prevenção e promoção em saúde bucal nas micro áreas de
adstrição dos agentes comunitários de saúde;
2.6 Assegurar a acessibilidade ao serviço de saúde bucal a populações especiais
(deficientes físicos, mentais, idosos);
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
3.
RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1. A(s) Unidade(s) Contratante(s) são os responsáveis, pelo recebimento e aceitação de
suas próprias solicitações de MATERIAIS.
3.1.1. O objeto da presente licitação será recebido na forma abaixo:
V)

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com a especificação nos termos do art.73, inc. I, alínea "a", da Lei federal n°
8666/93;

VI)

Definitivamente, após a verificação da qualidade, adequação dos produtos e
consequente aceitação, nos termos do art.73, inc. I, alínea "b", da Lei federal n°
8666/93.

3.2. O recebimento dos produtos deverá ser efetuado por servidor da Prefeitura Municipal,
com objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
de Referência e seu anexo e será recebido.
3.3. O pagamento será realizado mediante comprovação da execução do objeto contratual
e apresentação da Nota Fiscál correspondente, em até 3o (trinta) dias, contados do
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recebimento desta, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. A Nota isca
deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, CE.
3.4. Serão descontados, em cada pagamento a ser realizado, sobre o valor da fatura, os
valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados.
4.

DA PARTICIPAÇÃO

4.1. ART. 49, INCISO II E JII DA LC 123/06
4.1.1. Tratam os presentes autos de análise acerca da aplicação, ao presente
certame, do dever de a Administração Pública "realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP) nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais)", nos termos do art. 48, I, Lei Complementar 123.
4.1.2. Ainda, o art. 48, III, Lei Complementar 123, impõe que o Ente "deverá
estabelecer, em certames Ora aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte."
4.1.3. Contudo, o legislador pátrio, ciente das dificuldades de concretização prática
dos dispositivos, permitiu, no art. 49, a não aplicação do disposto nos arts. 47 e 48 da
Lei Complementar 123, quando:
I - (Revogado);
- não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
II
como microempresas ou eMpresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as eXigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
III
de pequeno porte não foi. vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
4.1.4. E também previu que os benefícios referidos no art. 48, Lei Complementar
123, serão assegurados desde que as ME/EPP ofertem o objeto licitado até o limite de
10% (dez por cento) acima do melhor preço válido, nos termos do art. 48, § 3°, da
mesma lei.
4.1.5. Traduz-se, desse modo, que caberá à Administração Pública,
preliminarmente, na fase interna, planejar-se para que se identifique, local ou
regionalmente, a eventual ausência de ME/EPP aptas a atender o objeto almejado,
atestando a desvantajosidade da contratação ao interesse público e, por conseguinte,
possibilitando afastar a aplicação do tratamento diferenciado.
4.1.6. Neste sentido, em consulta junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Santana do Cariri, com o intuito de perquirir acerca do número mínimo
de 3 (três) fornecedores ME/EPP compatíveis ao objeto licitado (comércio
medicamentos), constatou-se a no âmbito local, ausência de cadastro ativo de
fornecedores condizente ao ramo empresarial para atender a presente demanda.
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4.1.7. De todo exposto, tendo em vista a inexistência de, no mínimo, 3
fornecedores locais ME/EpP compatíveis ao objeto em apreço, inaplicar-se-á, no
presente caso, certame exclusivo à ME/EPP, possibilitando a participação de
proponente de qualquer porte, desde que atendidas as devidas qualificações e
exigências do instrumento éonvocatório.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do pesente contrato, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93;
5.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual;
5.3. Determinar responsável paa o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto
contratual;
•
5.4. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a fornecimento
dos bens;
5.5. Informar a CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos
produtos fornecidos;
5.6. Solicitar, sempre que necessário, informações referentes aos serviços ora objeto do
presente instrumento, perante á CONTRATADA;
5.7. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
fornecimento dos bens, conforine dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que
exijam providências corretivas;)
5.8. Avaliar todos os produtos fornecidos pela CONTRATADA;
•

5.9. Responsabilizar-se pelos Pagamentos dos produtos fornecidos pela CONTRATADA
mediante a apresentação de Nata Fiscal;
5.10. Indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à
execução do Contrato;
5.11. Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na hipótese de a
CONTRATADA não cumprir o Contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade
e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato
acarretar ao Município;
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
b. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condi ões de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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c. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou sup
s
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual.
d. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser
arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a
contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

•

e. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência
social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução
contratual.
f. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
g. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou
em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 02 (dois) dias,
contados da sua notificação.
h. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
i. Providenciar a substiturçao de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual, cuja conduta se)a considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

•

7. DO PREÇO
7.1. DO PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO
7.1.1. O PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO é valor máximo que a Administração aceitará
pagar por uma unidade de cada item, que, neste caso será o valor estimado apurado
de cada item.
7.1.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado
após o encerramento da etapa de lances do pregão. Precedentes: Acórdão n°
1789/2009 — Plenário, Acórdão n° 3028/2010 — Segunda Câmara e Acórdão n°
2080/2012 — Plenário, todos do Tribunal de Contas da União.
7.2. Nos preços apresentados' deverão estar incluídas todas as despesas com materiais,
mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer nareza ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos e
indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do objeto da
Licitação.
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8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a. Os licitantes que descumprirem o estabelecido neste edital estarão sujeitos,
sem prejuízo de outras cominações legais, às penalidades do edital e termo de
referência, conforrne quadro abaixo:
SANÇÕES
CONDUTAS
a) Não assinar o contrato ou ata de registro de
preços quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta.
b) Deixar de entregar documentação exigida no
1. Impedido de licitar e de contratar com a
edital;
c) Ensejar o retardamento da I execução do União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
I
pelo prazo de até cinco anos;
objeto do edital.
d) Não mantiver a proposta, tais como:
2. Descredenciamento do Cadastro de
sf não envio ou desistênci9 expressa da Fornecedores; e
proposta;
3. Multa de até 3o% (trinta por cento) do valor
%( não envio dos docitimentos de estimado para a contratação.
habilitação no prazo estabelecido;
,7 envio incompleto da documentação de
habilitação no prazo estabelecido;
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato.
f) Comportar-se de modo inidônéo.
g) Fizer declaração falsa
h) Cometer fraude fiscal
b. A qualquer das condutas previstas nas alíneas 'a' a 'h' poderão ser aplicadas,
cumulativa ou alternadamente, qualquer das penalidades previstas nos itens
de 1 a 3, graduando-se a sanção proporcionalmente à gravidade da conduta.
c. A licitante deverá ASSINAR o contrato, dentro do prazo de CINCO DIAS
ÚTEIS.
i. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
ii. O atraso injustificado na assinatura do contrato ensejará a aplicação de
penalidades na seguinte proporção:
a. do sexto ao décimo quinto dia útil após a convocação: multa de to% (dez por
cento) sobre o valor tota do contrato;
b. do décimo sexto ao trigésimo dia útil: multa de 15% (quinze por cento) sobre o
valor total do contrato;
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c. a partir do trigésimo primeiro dia útil: multa de 15% (quinze por cento) so
valor total do contrato, bem como sua rescisão obrigatória.
d. A Administração decidirá a conveniência e a oportunidade de cancelamento
da ata de registro de preços ou contrato nos casos das alíneas "a"e "b" do item
14.2.2,podendo convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 13,
parágrafo único, Decreto n.° 7.892/2013.
e. A contagem do prazo se iniciará no primeiro dia imediatamente seguinte à
data de entrega registrada no "AR" ou da data de recebimento do e-mail pela
empresa, conformé seja enviada pelos Correios ou por meio eletrônico.
f. As demais penalidades se encontram elencadas na minuta do contrato,
conforme o caso. 1
g. Prorrogações oco radas em virtude de expressa concessão ou impedimento
ocasionados pela Administração, de caso fortuito ou força maior não
constituirão fundámentos para a sujeição da contratada à penalidade de
multa.
h. A imposição de multa ou qualquer outra penalidade não impede que a
Administração reácinda unilateralmente a futura ata de registro de preços ou
contrato.
i. Aplicar-se-ão as demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei n°
8.666/93, no que couber.
A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida
da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
k. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores, e ino caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado do cadastro por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Editál e na Ata e das demais cominações legais.
1. Além do acima ekposto, a adjudicatária, sujeitar-se-á às penalidades abaixo
descritas:
8.12.1. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

a) Na hipótese da CONTR. LTADA não iniciar o objeto contratado no prazo estabelecido no
Termo de Referência, caras terizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) por dia, até ) máximo de io% (dez por cento) sobre o valor da fatura mensal.
b) O CONTRATANTE, a adir do 10° (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária
por atraso, ante a inacumul abilidade da cobrança.
c) Em caso de recusa do obj 3to contratado aplicar-se-á multa de io% (dez por cento) sobre o
valor da fatura mensal.
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d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido neste
Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular
conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.
e) Caso a CONTRATADA nãd atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital e
no Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia,
limitada a io% (dez por cent9) sobre o valor da fatura mensal.
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

8.12.2. Multa por Rescisão

a) Nas hipóteses de rem irão unilateral, deve ser aplicada multa de 30% (trinta por
cento) sobre o valor esti lado da contratação.
b) Não deve haver cumu áção entre a multa prevista neste artigo e a multa específica
prevista para outra ine: .cução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser
aplicada a multa de maidr valor.
c) As multas descritas sgrão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da
garantia, quando hot Ver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicia mente.

d) A contratante podera suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos
processos de aplicação c ts penalidades.
e) Além das penalidades citadas, à contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, e, no que couberem,
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.
O As penalidades apl Icadas à contratada serão registradas no cadastro de
fornecedores.
g) A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força
maior ou de impedimento ocasionado Dela Administrarão.
8.12.3. Aplicação das sanções constantes nos Artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/93,
pela inobservância das condições estabelecidas para o serviço ora contratado, a
saber:
a) Advertência;
b) Suspensão do' direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração;
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c) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na execução, sobre o va
correspondente ao item ou parte do item a ser fornecido, observado o valor
mínimo de R$ ioo,00 (cem) reais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da obrigação, pela não
aceitação da nota de empenho/nota de compra dentro do prazo de validade da
proposta ou pela nãp prestação dos serviços ou pela não assinatura da Ata de
Registro de Preços;
e) Declaração de in doneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, sanção esta de competência exclusiva do Secretário, podendo a
reabilitação ser requerida após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua
aplicação;
f) Multa de 10% (dei por cento) a ser aplicada sobre o valor correspondente ao
item, ou parte do item entregue fora das especificações ou com defeitos, a qual
será descontada do valor relativo à próxima parcela a ser paga.
8.13. As sanções previstas nas alíneas "b" e "e" do subitem anterior, poderão ser aplicadas,
também, nas hipóteses de que trata o Art. 88 da Lei n° 8.666/93.
8.14. O licitante que obtiver objetos adjudicados, no caso de inexecução parcial ou total das
condições fixadas nesse edital, erros ou atrasos injustificados na prestação dos serviços e
ainda, quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá garantida prévia defesa,
aplicar à adjudicatária as seguihtes sanções:
a) Advertência;
,.
b) Multa compenatorra, aplicada automaticamente, correspondente a 0,33%
(três décimos e 3 centésimos) ao dia, por no máximo 3o (trinta) dias de atraso
na entrega do objeto constante na respectiva Nota de Empenho — NE,
calculados sobre o valor total da referida NE, com contagem dos dias
excedentes do praizo previamente acordado, sem prejuízo das demais sanções;
c) Multa de até 16% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, sem
prejuízo das demais penalidades legais;
c.1.) a multa acirha prevista dobrará em caso de reincidência, não podendo
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor da parcela, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e
da possibilidade de rescisão contratual.
d) Multa por descumprimento integral do compromisso, correspondente a
20% (vinte por cento) do valor adjudicado e homologado, aplicado à
adjudicatária que se recuse a retirar ou a receber a respectiva Nota de
Empenho, assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato de Comodato;
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e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de realizar
contratos com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco)
anos na forma disposta do Artigo 7° da Lei n° 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos relativos à punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou as
penalidades.
8.15. Será assegurado ao fornecedor, previamente à aplicação das penalidades mencionadas
neste item, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
8.16. A aplicação de uma das peiLialidades previstas neste item não exclui a possibilidade de
aplicação de outras.
9. EQUIPE DE ELABORAÇÃO:
Setor/Unidade
PREGOEIRA

Respónsável
SAMIA MARIA BRAULIO
MAIA

Assinatura

Cargo
PREGOEIRA
cury

iir 1

(ã
, 11 k

.
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io. VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DO REAJUSTE DO CONTRATO
O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, tendo validade pelo
período estipulado no contrato, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido no Artigo
57 da Lei N°. 8.666, de 21 de Júnho de 1993, e suas alterações posteriores.
10.1

10.2. O valor do presente Cont ato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, com base

no IGPM ou outro índice oficia' que venha em substituição.
•

.c)

10.3. O fornecimento dos bens deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
contar da expedição da ORDEM DE COMPRA expedida pela Prefeitura, de acordo com o
local previamente estabelecido pela mesma, podendo ser na sede da CONTRATADA e
sempre que necessário na sede de cada Secretaria, bem como em qualquer local na extensão
territorial do Município que seja necessário o deslocamento para O fornecimento dos bens;

10.4. Por ocasião do fornecimento dos bens, o fornecedor deverá apresentar recibo em
02(duas) vias, além da respectiva Nota Fiscal.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, podendo responder
judicialmente pelas informações prestadas.
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11.2. A Pregoeira e Equipe de Apoio poderá realizar diligência nas instalações
adjudicatário, e em documentos apresentados na licitação, com vistas a verificar a
veracidade das informações prestadas.

11.3. Os licitantes deverão apresentar proposta com validade de 60 (SESSENTA)
DIAS, devendo informar, ainda, números de telefone fixo e fax, endereço completo,
correio eletrônico e nome do preposto para o atendimento das solicitações da
Contratante.
11.4. Nos termos da Lei n° 8.666/93, constituirá documento de autorização para o
início do fornecimento dos bens, o contrato acompanhado da ordem de compras.
11.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação deste deverá ser encaminhado a Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Santana do Cariri - CE, por escrito, no endereço da mesma.
11.6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação
pertinente.
11.7. O Foro para dirimir as questões relativas ao presente Termo será o da Comarca
de Santana do Cariri, Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
Santana do Cariri-CE, O\N /
Aprovado:

ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
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DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM

0001

DESCRIÇÃO
ESCOVODROMO PORTÁTIL DEXPRESS, COM 6 PIAS,

QUANT.

UNIDADE

7,000 UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 6.827,48

R$ 47.792,38

Especificação: COMPOSTO POR: - 6
espelhos com moldura em forma de boca na
cor vermelha, contendo em seu centro um
espelho retangular, a moldura é composta de
PVC expandido rígido de espuma homogê ea
e células fechadas que impedem a passaçem
de água. - 6 placas personalizadas coo
logotipo da Prefeitura, medindo 49, 5x30 cn 3 reservatórios para água potável de PVD de
Engenharia de matéria-prima pura e atóxica,
próprias para acondicionamento de água, Pois
não deixa odores. Capacidade para 15 litros
medindo 35x26x26cm, com torneira de Mon
de Engenharia que resiste a fortes ímpetos
sem danificar e possui em seu interior ahéis
O'ring de borracha nitrilica. Possui anéiS de
vedação flexíveis. - 3 reservatórios para água
utilizada de PVC de Engenharia de matériaprima pura e atóxica, próprias para
acondicionamento de água, pois não deixa
odores. Capacidade para 15 litros medindo
35x26x26cm - 6 pias de polipropileno de
34,5x26x20 cm. Com tubo extensivo de
polipropileno, material não aderente a
gordura, peça única que evita a vazamentos. 6 suportes metálicos de 1,72x60cm, Oom
pintura em epóxi branco - 3 suportes metálicos
com duas bases cada, com 33x32x91 chi, e
pintura em epóxi branco. - 1 Dentimer medidor
de tempo de escovação dentária espedfico
para Escovódromo Portátil, com o formate de
dente molar composto por conjunto
montado
de componentes de resina
polimérica nas cores azul, vermelho e brapco,
além de pintura de detalhes em preto.
Dimensão total de 7 x 12 x 5 cm. Apresenta
conjunto de seis lâmpadas de Led, em três
cores (amarelo, vermelho e verde), formRn
do
3 duplas de cada cor, ligados a um cirçuito
impresso com algoritmo controlador aciohado
por 3 botões para opções de cronometragem
do tempo de escovação. As opções de t mpo
existentes são de: 90, 120 ou 180 segu dos.
O algoritmo controlador envia sinai às
lâmpadas em função do botão acio ado
pelo usuário. Cada dupla de lâmpada da
mesma cor pisca alternadamente poi 1/6
do tempo escolhido, representando um ciclo
de escovação para cada setor, da
arcada dentária humana: (direita inferior,
inferior,
centro
esquerda
inferior,
direita superior, centro superior, esquerda
superior).
As
duplas
I cam
de maneira seqüencial, totalizando 6 'cios.
Para informar a transição entre os s ores
da arcada que devem ser escovadas, todes as
luzes
piscam
simultaneamente I por
3 segundos. Produto contém na sua Parte
posterior fita adesiva para aderência na placa
do Escovódromo Portátil.
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ITEM
0002

DESCRIÇÃO
KIT MACRO MODELO
ESCOVAÇÃO GIGANTE COM
MACRO

QUANT.

I

UNIDADE

7,000 UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

R$ 246,82

Arcada superior, arcatla
inferior, língua e articulador metálico flexível,
que permite posicionar na oclusão tipo I,
oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida
cruzada. Ideal para treinamento de escovação
dentária, de língua e uso do fio dentétl.
Medidas 15 x 13 x13cm. Vem com macro
escova de 38cm e bolsa para transporte.
Acompanha diagrama explicativo em placa:le
c
poliestireno que mede 20 x 14,5cm c m
informações sobre escovação dental.
Especificação:

•

•
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ANEXO II — MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À PREGOEIRA da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARI RI, CE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.° 28.08.1-19/SRP
Senhor Pregoeiro, Tendo examinad o Edital do Pregão Eletrônico n° 28.08.1- 19/SRP, apresentamos
a presente proposta para registro d preços de futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE PARA ATEND ER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
BUCAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE, pelo valor total de R$
), conforme planilha de preços, anexa.
(
Sendo:

ITEM

DESCRIÇÃO MARCA

UNID.

QNT.

V.UNIT

V.TOTAL

VALOR GLOBAL

Outrossim, declaramos que:
a) nos preços oferecidos estão inclus s todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos,
taxas, royalties, seguros, frete — carr o e descarrego;
b) os bens serão entregues, conform estipulado na ordem de compra, na sede do Município de Santana
do Cariri;
) meses, contados a partir da
c) O prazo de garantia dos bens é e
data de entrega na Prefeitura de San na do Cariri.
Caso a nossa proposta seja aceita, omprometemo-nos: a) efetuar a entrega dos bens solicitados na
) dias corridos, contado a partir da data
ordem de compra, no prazo máxim de (
de recebimento da ordem de com ra Concordamos em manter a validade desta proposta por um
período de 60 (sessenta) dias, contad a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta
constituirá um compromisso de nos a parte, observada as condições estipulada no Edital de Pregão.

Nome, qu ficação e assinatura do responsável legal
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ANEXO III — PREGÃO ELETRÔNICO N° 28.08.1-19/SRP
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO
Ao(A)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Munidipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28.08.1-19/SRP

DECLARAÇÃO I
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município
de Santana do Cariri, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°,
da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas
da Lei.
(UF),

•

de

de

DECLARANTE
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111.11.) 2° Modelo de Declaração:

Ao(A)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28.08.1-19/SRP

DECLARAÇÃO II

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos
fins de direito, especialmente pa a fins de prova em processo licitatório, junto ao Município
de Santana do Cariri, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os
parâmetros e elementos dos pr dutos a serem ofertados no presente certame licitatório e
que sua proposta atende integr (mente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por seer a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas
da Lei.
(UF),

e

de

DECLARANTE
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111.111.) 3° Modelo de Declaração:
Ao(A)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28. 8.1-19/SRP

DECLARAÇÃO 111

•

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de pro■JÍa em processo licitatório, junto ao Município de Santana
do Cariri, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato
superveniente impeditivo de mossa habilitação para participar no presente certame
licitatório, bem assim que fica os ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 2, §2°, da Lei n.° 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão d: verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(UF),

de

de

DECLARANTE

•
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111.IV.) 4° Modelo de Declaração:
Ao(A)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28.08.1-19/SRP

DECLARAÇÃO DE MICRO MPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP)
(Esta declaração deverá se entregue na forma disposta no subitem 6.2 do Edital)
inscrita no CNPJ
completo)
(endereço
sediada
, por intermédio de seu representante legal o(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n°
Sr.(a)
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os
e do CPF
dispositivos da Lei Complemen ar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art.
3°, tendo direito aos benefício estendidos pelo referido Diploma, estando enquadrada
como:
A empresa

( ) MICRO EMPRES
( ) EMPRESA DE P QUENO PORTE
(UF),
de
e

DECLARANTE
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ANEXO IV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° - NÚMERO DA AT/C.4W
PROCESSO LICITATÓRIO N° 28.08.1-19/SRP

A Prefeitura Municipal de Santana dó Cariri, CE. com sede na Rua
, inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o n°
neste ato representado pelo Sr.
, inscrito(a) no CPF sob o n°
, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
n° , RESOLVE registrar os preços c.a(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e em conformidade com as disposiçáes a seguir:
010

DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem For objeto registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO
DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO
BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ITENS_REG_PRECOS
(RGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

•

3.1.
São órgãos e entid des públicas participantes do registro de preços, tendo como
gerenciador SECRETARIA D SAÚDE:
VALIDADE DA ATA
4.1.
A validade da Ata c e Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua
assinatura, não podendo ser prórrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração rêalizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
5.2.
Os preços registradós poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercadó ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as ne ociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3.
Quando o preço re strado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administraçã convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados elo mercado.
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O fornecedor que na aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado s
5.4.
liberado do compromisso ass do, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de ercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
5.5.
não puder cumprir o compromi so, o órgão gerenciador poderá:
liberar o forn edor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecime to, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovante apresentados; e

5.5.1.

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.5.2.

5.6.
Não havendo êxito as negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.7.

O registro do fornec dor será cancelado quando:
5.7.1.

descumprir a condições da ata de registro de preços;

não retirar a ota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, se justificativa aceitável;

5.7.2.

não aceitar r duzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no ercado; ou

5.7.3.

sofrer sançã administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcança do o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.7.4.

5.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do gão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9.
O cancelamento do egistro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maio , que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
5.9.1.

por razão de interesse público; ou

5.9.2.

a pedido do ornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS

6.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da dministração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontra -se definidos no Termo de Referência, anexo I ao edital do processo
licitatório n ° 28.08.1-19/SRP
6.2.
É vedado efetuar a réscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que ata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuad ii, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai asso ada pelas partes
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/CE, DATADA ATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, CE
CNPJ (MF)
CONTRATANTE

ASSINAT_LICITANTES_VENC
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ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO N° NUMERO_DO_CONTRAT
PROCESSO LICITATÓRIO N° 28.08.1-19/SRP

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI
A
E
EMPRESA_CONTRATADA

A

•

do município de Santana do Cariri, com sede na Rua

neste
, inscrito no CNPJ sob o n°
, inscrito no CPF n°
ato representada pelo seu
doravante denominada CONTRAT NTE, e o(a) empresa «EMPRESA_CONTRATADA», inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o n° «CGC_COI TRATADO», sediado(a) na «ENDERECO_CONTRATADO»
Sr.(a)
ato representada pelo(a)
designada CONT' TADA, neste
doravante
NOME_REPRESENTANTE, portador(a) da Carteira de Identidade n° «RG_REPRESENTANTE» e
de CPF n° «CPF_REPRESENT_CONTRATADO», e em observância às disposições da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo de
Licitação n° 28.08.1-19/SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Processo de Lic tação identificado no preâmbulo e no Termo de Referência, os quais
integram este instrumento, inde endente de transcrição.
ITENS CONTRATO

2.
•

CLÁUSULA SEGUNDA r VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste !Termo de Contrato é até
contados da data de sua assinatura.

3.

de

de 201_,

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CON'FRATADO).
3.2. 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.

4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes d sta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
classificação
na
prevista
no
orçamento
da
DOTACAO_ORC AMENTA.
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5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. As condições de fornecimento e pagamento são aquelas constantes no Edital de processo
licitatório n° 28.08.1-19/SRP, seus anexos e a ata de registro de preços n°

6.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. O reajuste será de acordo H3m o Edital de processo licitatório n° 28.08.1-19/SRP, seus
anexos e a ata de registro de preços n° 28.08.1-19/SRP.
7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto se dará segundo as regras dispostas no Termo de Referência, anexo I
ao processo licitatório n° 28.08.1-19/SRP.
8.
CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução dá objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência do processo licitatório n° 28.08.119/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência do processo licitatóriá n° 28.08.1-19/SRP.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
As infrações e sanções são aquelas prevista no Termo de Referência do processo
10.1.
licitatório n° 28.08.1-19/SRP.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1.0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
n° 8.666, de 1993, com as conseqUencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
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11.2.

Os casos de resci ão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à pré ia e ampla defesa.

11.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4.

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

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
11.4.4. Aquelas prevista no Termo de Referência
12. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
12.1.
contidas na Lei n° 8.666, de 199 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as sposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princ ios gerais dos contratos.
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CLÁUSULA DÉCIMA TE CEIRA - PUBLICAÇÃO
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Incumbirá à CONT TANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
13.1.
extrato, na Imprensa Oficial do unicípio de Santana do Cariri/CE, no prazo previsto na Lei n°
8.666, de 1993.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
O Foro para solucionc..r os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
14.1.
será o da Comarca do Município de Santana do Cariri/CE.

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.
/CE, DATA_DO_CONTRATO

CONTRATANTE
CNPJ(MF)
CONTRATANTE

EMPRESA_CONTRATADA
CPF_CNPJ_CONTRATADO
CONTRATADO(A)
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