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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.° 62/2018 FMS - REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ANUAIS DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENCIADAS COMO ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA 
REDE MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

PREÂMBULO 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.° 62/2018 FMS 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de novembro de 2018. 
 
HORÁRIO: 14:00HORAS 
 
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 
Até às 13:45 horas, do dia 27 de novembro de 2018; 
 
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
Às 14:00 horas, do dia 27 de novembro de 2018; 
 
 
LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA: PRAÇA NEREU RAMOS, 90 – BIGUAÇU-SC, SETOR DE 
LICITAÇÕES. 
 

VALOR PREVISTO: VALOR PREVISTO: R$ 26.174,30 (vinte e seis mil cento e setenta e quatro 
reais e trinta centavos). 
 
 
O Secretário de Administração, Sr. Daniel César da Luz, por delegação de competência (Portaria nº 002/2017, 
de 03/01/2017), torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES ANUAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 
CEO, E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
REFERENCIADAS COMO ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE, que 
será regida pela lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar 
n.º 123 de 14/12/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 194 de 30/11/2010 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
 
1º - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos anexos que dele 
fazem parte integrante. 
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1.2 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. 
 
1.3 A AUTENTICAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO A SER REALIZADA PELO(A) PREGOEIRO(A) OU 
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO DEVERÁ SER SOLICITADA, PREFERENCIALMENTE, ATÉ O ÚLTIMO 
DIA ÚTIL ANTERIOR À SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO NA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU. 

 
1.3.1 A exceção desta esta regra refere-se a autenticação do documento narrado no item 4.2 (documento oficial 
de identificação que contenha foto), podendo ser autenticado pelo(a) Pregoeiro(a) ou membro da equipe de apoio 
no ato do credenciamento. 
 
1.3.2 O horário a ser requerida a autenticação dos documentos, bem como solicitação de cadastro da empresa 
no sistema, compreenderá das 13h00min às 18h00min.  
 
1.4 A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço, Praça Nereu Ramos, 90 no Setor de 
Licitações, do Município de Biguaçu - SC, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe.  
 
1.5 A empresa contratada deverá colocar na Nota Fiscal - NF o número da ordem de compra. 
 
 
2º- DO OBJETO 
 

2.1- A presente licitação tem por objeto A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ANUAIS DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENCIADAS COMO ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA 
REDE MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme especificações do edital e seus anexos. 
 
 
3º - DA PARTICIPAÇÃO: 
 

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. Para efeito 
de analise quanto ao ramo de atividade, será considerada o constante no Contrato Social ou Certidão 
Simplificada. 
 
3.2  Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação: 
3.2.1 Empresas interessadas que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas, 
nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que constem do Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência 
(www.portaltransparencia.gov.br); 

3.2.2 Empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e/ou de contratar no 
âmbito Municipal de Biguaçu/SC, estadual e federal, nos termos do disposto no art. 7º da Lei 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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nº 10.520/02 e que constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas 
(CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br); 

3.2.3 Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br ); 

3.2.4 Empresas que se encontrem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial, concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;  

3.2.4.1 Empresa em RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL poderá apresentar a certidão 
positiva, apresentado juntamente a decisão judicial de acolhimento ou homologação do plano 
de recuperação judicial ou de homologação do plano de recuperação extrajudicial, nos termos 
dos artigos 50 e 165 da Lei nº 11.101/2005; 

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

3.2.6 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 
3.2.7 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
3.2.7.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação 

no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal 
figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação 
ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

3.2.8 Empresas e/ou Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
3.2.9 Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

3.2.10 Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.11 Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo 

único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro; 
3.2.12 Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade 

estatutária com o objeto desta licitação; 
3.2.13  É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, ou agrupamento de pessoas 

físicas ou jurídicas qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.14 Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 
 

 
4° - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1- Para o credenciamento deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
4.1.2 – O credenciamento far-se-á por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida 
e com poderes necessários para praticar todos os atos pertinentes à Licitação, inclusive poderes para 
desistência e interposição de recursos, em nome da representada. Em sendo o representante, sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá constar no estatuto ou Contrato 
Social, parte integrante dos documentos de habilitação, cláusula no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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4.1.3 Deverá apresentar obrigatoriamente, em ambos os casos, o Estatuto Social, ou Contrato 
Social com a última alteração, ou instrumento equivalente para o caso de Empresa Individual 
(requerimento de empresário), registrados na Junta Comercial, e comprovante de Microempreendedor 
Individual quando for o caso, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.2 O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
4.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
4.4 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem fazer jus aos benefícios 
de comprovação da regularidade fiscal e ter preferência no critério de desempate quando do 
julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
deverão apresentar, fora dos envelopes nº 01 e 02, documento emitido pela Junta Comercial 
(certidão simplificada), para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
4.6 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo nº 03 ao Edital. 
4.6.1  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante 
às sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar 123/06 que 
poderá apresentar a documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 
05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua regularização. 
4.7 Deverá ser entregue junto à documentação do credenciamento a ficha cadastral para a 
licitação conforme Anexo 07. 
4.7.1 A empresa contratada deverá manter cadastro atualizado sob pena de desclassificação.  
4.8 O credenciamento de que trata os subitens anteriores, deverão ser entregues separados 
dos envelopes n° 01 (Proposta) e do 02 (Documentos de Habilitação). 
4.9 Caso a licitante deseje indicar outro representante que não seja o credenciado para participar 
das sessões que se estendam além da data inicial determinida para a abertura da da sessão,  
somente o próprio credenciado, com poderes específicos para firmar substabelecimento, estabelecido 
em sua procuração, poderá fazê-lo através do instrumento de substabelecimento, com firma 
reconhecida em cartório, ou ainda apresentar cópia autenticada (ou cópia acompanhada pelo 
Pregoeiro e/ou equipe de apoio) de seu documento de identificação com foto. 
4.10 Caso a empresa licitante não apresentar representante credenciado, deverá apresentar 
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo do 
anexo 03 do edital e o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na junta comercial, podendo os documentos serem apresentados fora 
dos envelopes ou dentro do envelope n° 01 (Proposta). 

 
4.11 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do representante, 
porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. 

 
4.12 PARA OS DOCUMENTOS EMITIDOS NA INTERNET PELA JUNTA COMERCIAL, SERÃO 
CONSIDERADOS VÁLIDOS AQUELES COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 90 
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(NOVENTA) DIAS. NA HIPÓTESE DE NÃO CONSTAR DATA DE EMISSÃO ESTES DEVERÃO SER 
AUTENTICADOS. 
 
5° - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes 

fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 

 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA 
PREGÃO N.º 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 
 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO N.º 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 
 
 
6°- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

 
6.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 
a) Nome, endereço e CNPJ; 
b) Modalidade e número da licitação; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e/ou modelo do produto cotado, 

quando for fabricação própria da empresa deverá indicar na proposta, e quando se tratar de produto 
importado indicar a procedência, conforme especificações do Anexo nº 01 deste Edital; 

d) Preço unitário e total, por item em moeda corrente nacional, em algarismo e o valor total da proposta 
em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, tributos de qualquer 
natureza ou declarar sua isenção, de acordo com o Decreto nº 48.034, de 19/08/2003, Inciso III, do 
artigo 55 do anexo I. 

e) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. 
f) DEVERÁ SER APRESENTADO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ESCRITA (ENVELOPE REF. 

PROPOSTA – LACRADA), TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS NO DESCRITIVO DO ITEM 
(ANEXO 01 DO PRESENTE EDITAL). 

g)  A não apresentação dos documentos mencionados no descritivo de cada item ao qual o 
licitante pretende participar da licitação desclassificará a proposta referente ao item que deveria 
ter sido apresentado a documentação correlata e não foi arrolada.  

h) Todos os documentos exigidos nos itens descritos no Anexo 01 do presente Edital, ao qual o 
licitante pretende participar, deverão ser apresentados na proposta escrita, em ORIGINAL OU 
ATRAVÉS DE QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, 
ou também cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade 
confirmadas pelo mesmo meio. 
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i) A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LISTADOS NO ITEM OU NÃO TENDO SIDO ESTES 
APRESENTADOS EM ORIGINAL OU ATRAVÉS DE QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA 
AUTENTICADA ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA AQUELE ITEM 
ESPECÍFICO.  
 

6.2.1 - Na omissão do prazo de validade da proposta, será considerado o constante no edital e na 
divergência entre preço unitário e preço total, prevalecera o preço unitário. 

6.2.1.1 Caso exista erro de digitação este poderá ser subscrito no ato da sessão pública pelo 
seu representante devidamente credenciado e na divergência entre preço unitário e preço total, 
prevalecerá o preço unitário. 

6.2.2 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 

6.2.3 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 

6.2.3.1 A PROPOSTA SERÁ RECEBIDA OBRIGATORIAMENTE IMPRESSA CONFORME 
ACIMA DESCRITO E DA SEGUINTE FORMA: 
 

6.2.3.2 ATRAVÉS DO SITE HTTPS://BIGUACU.ATENDE.NET E IMPRESSO O 
COMPROVANTE COM A CHAVE PARA AUTENTICAÇÃO, O QUAL DEVERÁ SER 
APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA IMPRESSA. 
 

6.2.3.3 CASO HAJA ALGUMA DIFICULDADE NO LANÇAMENTO DA PROPOSTA NO SITE 
DA PMB, FAVOR SOLICITAR AUXÍLIO PELO FONE (48) 32798056 COM O SR. 
JOÃO. 

 
6.2.3.4 O fornecimento da proposta eletrônica visa maior agilidade aos trâmites 

burocráticos do presente certame, a não apresentação implicará na 
desclassificação do licitante. 

 
6.2.4 As propostas deverão ser apresentadas com, no máximo 04 (quatro) casas decimais após a 
vírgula. 
 
6.2.5 Havendo a interposição de recursos, o feito ficará suspenso, igualmente a validade da proposta 
apresentada. 

 
 
7° - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
7.1 O Envelope "Documentos de Habilitação Pessoa Jurídica" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados: 
  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) 
com emissão não superior a 90 (noventa) dias. 
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial ou liquidação judicial ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 
90(noventa dias contados da data da sua apresentação, ressalvado o disposto nos subitens abaixo: 
b1) Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser juntada a documentação:  
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b.1.1) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatório nos termos da Lei 8.666/93; 
b.1.2) Comprovante do acolhimento do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, 
em caso de recuperação judicial, ou da homologação judicial do plano de recuperação no caso de 
recuperação judicial; 
b2) Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os 
demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como qualquer licitante. 
 
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
e) Certidão de regularidade de débito com o FGTS; 
f) Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, que abrange inclusive as contribuições sociais; 
g) Certidão negativa de Débito Trabalhista – CNDT com o Tribunal Superior do Trabalho; 
h) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme modelo do Anexo nº 04; 
i) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos conforme modelo do Anexo nº 05; 
  

 
7.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.2.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 

como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

7.2.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou também cópias obtidas na internet, desde que possam 
ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio. 

 
 
8º- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
8.1- No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2- Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo nº 03 ao Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
8.2.1- Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes. 
 
8.3- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
8.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
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8.3.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
8.4- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
8.5- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
 
8.5.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;  
 
8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
8.6- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
8.6.1- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
8.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances que ficará a critério do pregoeiro. 
 
8.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances.  
 
8.9- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
8.10- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
8.10.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião 
do julgamento. 
  
8.11- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 
 
8.12- Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se 
necessário, diligenciar de acordo com artigo 43 § 3º da lei de licitações. 
 
8.13- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame. 
 
8.14- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
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e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
8.15 O Pregoeiro, se necessário for, poderá solicitar amostra, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, em qualquer momento desta licitação. 
 
8.15.1 As amostras, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto, correm por conta do contratado. 
 
 
9º- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, 
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 
 
9.2.1 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
 
9.2.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
9.2.3 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.2.4 - A adjudicação será feita MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
 
10 -  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 
 
10.1- O compromisso para a futura contratação será efetivado através da Ata de Registro de Preços (Anexo 06 
– Minuta da Ata), que terá validade de 12 meses conforme vigência estabelecida na própria Ata. A Prefeitura 
Municipal de Biguaçu convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços que, 
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de aquisição nas condições 
estabelecidas. 
 
10.2- A contratação do fornecedor será formalizada através da emissão da ordem de compra, sempre que a 
Prefeitura julgar necessário, de acordo com suas necessidades e mediante emissão de nota de empenho, sendo 
que a licitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos para retirar a Nota de empenho. 
 
10.2.1- Será dispensada a celebração de instrumento específico de Contrato, na forma do dispositivo no art. 62 
da Lei 8.666/93, sendo o mesmo substituído pelos seguintes instrumentos em conjunto: 
a) Este Edital com seus Anexos; 
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b) A proposta escrita e os lances; 
c) A Ata de Registro de Preços e seus anexos; 
d) A ordem de compra e Nota de empenho; 
 
10.2.2- Para cada solicitação de materiais, o Setor de Compras emitirá uma ordem de compra e Nota de 
Empenho. A ordem de compra e Nota de Empenho substituirão o Contrato conforme previsto na Lei 8.666/93. 
 
10.2.3- A Prefeitura não se obriga a adquirir os quantitativos totais previstos nesta licitação, sendo a conveniência 
restrita ao orçamento e as necessidades de cada Secretaria. 
 
10.2.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura. 
 
10.3- Se a licitante vencedora não apresentar situação regular nas certidões de regularidade fiscal, no ato da 
contratação, não apresentar a documentação exigida, ou recusar-se injustificadamente em assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 5 dias úteis ou retirar a ordem de compra, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da devida convocação, é facultado a Prefeitura Municipal de Biguaçu convocar as licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios 
efetuar a negociação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.4- A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução da ata, a compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, às mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
10.5- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, facultando-lhe a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
10.6 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
10.6.1- A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no art. 18 do Decreto 
Municipal nº 194 de 30 de novembro de 2010. 
 
10.7-  Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93, 
a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
10.8- A Ata de Registro de Preços não terá vigência superior a doze meses, conforme artigo 12º do Decreto 
Municipal nº 194 de 30 de novembro de 2010. 
 
10.9- A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura de Biguaçu e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
 
11- DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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11.1- Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, 
no Decreto Municipal nº 194 de 30 de novembro de 2010, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 
 
11.2- Secretaria de Administração do Município de Biguaçu é o órgão responsável pelos atos, controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 
órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual 
será emitida a ordem de compra pedido. 
 
12 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, quando: 
 
12.1.1- A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 
12.1.2- A detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa; 
 
12.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
 
12.1.4- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 
 
12.1.5- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
12.1.6- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
 
12.1.7- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial dos Municípios considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação. 
 
13 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 
13.1- A inexecução total ou parcial dos instrumentos previstos nas alíneas a) b) e c) do item 3 enseja a sua 
rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2- Os procedimentos de rescisão, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da Contratante, 
serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção de contraditório e 
a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração para quê, 
se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, 
em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação comprovada da decisão rescisória. 
 
13.3- Quanto a sua forma a rescisão poderá ser: 
a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei nº 8.666/93; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração e; 
c) judicial, nos termos da legislação. 
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14– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1- A possível despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá por conta dos recursos 
orçamentários previstos para o exercício de 2018 e 2019, os quais serão apresentados nas Ordem de Compra 
pelos seguintes elementos: 
Fundo Municipal de Saúde 
 
15- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
15.1 - Os materiais desta licitação deverão ser fornecidos no prazo de até 5 (cinco) dias após a Ordem de 
Compra cuja emissão se dará pelo Setor de Compras. 
 
15.2 - A Ata de Registro de Preço vigorará por 12 meses. 
 
15.3- A entrega dos materiais desta licitação será indicada na Ordem de compra correspondente. 
 

15.4- Os materiais serão solicitados conforme a necessidade do órgão solicitante. 
 
15.5- A supervisão e fiscalização será feita pelos fiscais de cada Secretaria integrante deste edital. 
 
 
16- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
16.1- O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2 do item IX anterior. 
 
16.2- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, nome, cargo, 
matrícula funcional, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança 
Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
 
16.3- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 
16.3.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
16.3.1.1 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
 
16.3.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
16.3.2.1 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
 
16.4- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de 
entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
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17- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
17.1- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
17.2- O pagamento será feito mediante crédito aberto por conta corrente no nome da Contratada, em qualquer 
agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Caso a contratada não possua vínculo com essas 
instituições bancarias deverá arcar com custos da transferência interbancária de recursos (TED - Transferência 
Eletrônica Disponível). 
 
17.3- É obrigatório o recebimento da nota fiscal eletrônica pelos órgãos e entidades da Administração Pública, 
em substituição aos modelos 1 e 1 A, para as transações que gerarem ICMS – aquisição de materiais, sob pena 
do Município não efetuar o pagamento devido. O cupom fiscal continuará sendo aceito. 
 
17.4- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro contábil da 
liquidação da despesa efetuada na respectiva nota fiscal e/ou no boletim de medição, observada a ordem 
cronológica de vencimento das faturas para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 5º da lei nº 
8666/93. 
 
17.5- Eventuais atrasos de até 90 (noventa) dias do pagamento da fatura motivada por insuficiência de caixa não 
desobriga o contratado de cumprir o objeto da licitação e do contrato, conforme disposto no art. 78, inc. XV da 
lei 8666/93. 
 
17.6- Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na proposta de preço, será 
descontado as parcelas correspondente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda 
e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o caso. 
 
 
18- DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1- A seguir encontra-se as cláusulas contratuais caso a administração venha a adquirir o bem ou serviço com 
os preços registrados. 
 
18.2- DA RESPONSABILIDADE: 
 
18.2.1. Da Contratada:  
18.2.1.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos 
Anexos do Edital e neste contrato nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 
execução do contrato; e seguir as seguintes responsabilidades; 
I -Fica a Contratada responsável por todos e quaisquer danos causados à Contratante durante a vigência do 
contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais inerentes ao contrato, nos 
termos da Secção IV - da execução dos contratos, artigos 66-71 e parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 
II - Obriga-se a Contratada ao fiel cumprimento do objeto contratado. 
III - Obriga-se a Contratada, ainda, a manter e a observar todas as condições exigidas na licitação, durante o 
fornecimento do objeto licitado. 
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IV - Considera-se que o prazo da assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que 
ocorrerá através de e-mail ou de telefone ou de fac-símile, feita pelo setor de contrato. Não cumprindo o prazo 
estabelecido para assinatura, ocorrerão às sanções de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
administração pública de acordo com a lei 8666/93. 
V - O atraso da entrega por mais de 05 (cinco) dias, após Ordem de Serviço, poderá acarretar em declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública de acordo com a lei 8666/93.  
VI - É dever da CONTRATA manter atualizado junto do Setor de Contratos e no referido Processo Licitatório o 
seu endereço comercial, postal completo e seu endereço eletrônico de e-mail, durante todo o processo de 
vigência contratual.  
VII- Obriga-se a Contratada a cumprir o prazo de entrega dos materiais contratados até no máximo 5 (cinco) dias 
após a emissão da ordem de compra O atraso da entrega por mais de 05 (cinco) dias, após ordem de compra, 
poderá acarretar em declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública e multas 
de 0,33% até 30% do valor total do contrato de acordo com a lei 8666/93.  
VIII- manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar 
à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
IX- responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tarifas, tacas, 
tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à 
perfeita entrega dos materiais contratados; 
X- respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 
CONTRATANTE; 
XI- responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 
XII- comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
XIII- fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de 
verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
XIV- ser responsável exclusivo por quaisquer acidente na entrega dos materiais contratados, pelo uso indevido 
de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos documentos, causados por seus empregados; 
XV- trocar os materiais que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, 
sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
XVI- recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários para a entrega dos 
materiais, de acordo com a qualificação mínima exigida;  
XVII- realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 
empregados; 
XVIII- manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
XIX- cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela 
fiscalização do contrato, E Setor de Contratos e Compras adotando as providências requeridas relativas à 
entrega dos materiais pelos empregados; 
XX- coordenar e controlar a entrega dos materiais contratados; 
XXI- administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
XXII- assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 
acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;  
XXIII- instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
XXIV- cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
XXV- solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos 
pertencentes à CONTRATADA;  
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XXVI- colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados na Licitação, para a 
perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, 
com qualidade e tecnologia adequadas; 
XXVII- realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários para os materiais adquiridos; 
XXVIII- responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
XXIX- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 
contrato. 
XXX- São expressamente vedadas à CONTRATADA: a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo 
se houver prévia autorização da CONTRATANTE; e a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 
XXXI – Entregar no tempo determinados pela a Contratante, todos os materiais licitados pelo certame de 
Licitação. 
 
18.2.1.2. Da documentação fiscal. 
18.2.1.2.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, a CONTRATADA deverá 
entregar aos setores de Setor de Contratos, Contabilidade, Setor de Compras e Tesouraria, sempre que 
solicitada á documentação a seguir relacionada:  
18.2.1.2.2 Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, cópias autenticadas 
em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA;  
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
18.2.1.2.2. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA        terá o prazo 
máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar 
os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 
18.2.1.2.3 O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação 
irregular perante as obrigações fiscais implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
e demais cominações legais. 
 
18.2.3.  Da Contratante: 
I- Obriga-se a Contratante ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na Cláusula 
Terceira e na Cláusula Oitava. 
II- expedir A ORDEM DE COMPRA, com todas as informações necessárias à aquisição dos materiais;  
III- prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou 
preposto da CONTRATADA; 
IV- proceder a fiscalização quanto a entrega dos materiais e efetuar o pagamento devido, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências do contrato; 
V- comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 
VI- observar o cumprimento dos requisitos exigidos nas especificações técnicas, solicitando à CONTRATADA as 
substituições e as correções que se verificarem necessárias. 
 
18.3 - DAS PENALIDADES: 
 
18.3.1. Sem prejuízo das demais sanções prevista em Lei e com fundamento nos artigos da lei 8666/93 e artigo 
7º da Lei n.º 10.520/2002, e garantida a ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
I- Advertência ou Notificação conforme parágrafo 18.3.2; 
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II- Multa conforme parágrafo 18.3.5; 
III- Suspensão e impedimentos conforme parágrafo 18.3.3;  
IV- Declaração de inidoneidade; conforme parágrafo 18.3.4; 
 
18.3.1.1 As penalidades dos incisos III e IV poderão ser aplicadas e asseguradas à defesa prévia da Contratada 
com abertura de respectivo processo administrativo. 
 
18.3.1.2. As penalidades dos incisos I e II poderão ser aplicadas pelo fiscal ou setor responsável do contrato sem 
necessidade de abertura de processo administrativo ao verificar o agravo da CONTRATADA. 
 
18.3.1.3. As penalidades previstas do parágrafo 18.3.1 incisos I, II, III e IV poderão ser aplicadas 
simultaneamente ou separadamente. 
 
18.3.1.3.1. Cada penalidade é independente entre si. 
 
18.3.1.3.2. A aplicação dos incisos I,II,III,IV do parágrafo 18.3.1 perdurara os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação perante o Município. 
 
18.3.1.4.  A reabilitação da Contratada perante o Município poderá ser requerida sempre que a CONTRATADA; 
a) Ressarci o Município dos prejuízos resultantes; 
b) Quitar as Multas aplicadas; 
c) Somente depois de decorrido o prazo das sanções aplicadas 
 
18.3. 2. Advertência ou Notificação; 
 
18.3.2.1 A sanção de advertência ou Notificação consiste em uma comunicação formal que poderá ser através 
dos seguintes meios de comunicação, AR, Ofício, Carta, fac-símile, e-mail, pessoalmente ou notificação via 
cartório à CONTRATADA, advertindo-lhe sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações 
assumidas, e, conforme o caso, em que se lhe confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis. 
 
18.3.2.2 A empresa será Notificada ou Advertida apenas uma vez; se a CONTRATADA não tomar adoção das 
medidas corretivas cabíveis ou sendo reincidente será aplicado o que consta nos incisos “II, III e IV” desta 
clausula; 
 
18.3.3 Suspensão e impedimentos 
 
18.3.3.1 Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
18.3.3.2 A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 18.5.6 e alcançar 
o total de pontos descritos a seguir, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na 
18.5.4 na Tabela 1, poderá ter as seguintes punições: 
a) (50 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de 
participação de licitação e contratar perante este Município; 
b) (41 a 49,5 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de 
participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu; 
c) (36 a 40,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação 
e contratar com o Município de Biguaçu; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU  

Pág 17 / 35 
 

Secretaria de Administração – Diretoria de Licitação  

CNPJ:  82.892.308/0001-53 

Endereço: PRAÇA NEREU RAMOS, 90 CEP:  88.160-116 

Telefone: (48) 30944100 Cidade: Biguaçu 

 

17 

d) (25 a 35,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de 
licitação e contratar com o Município de Biguaçu; 
e) (15 a 24,5 Pontos), Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até  24 (vinte e quatro) 
meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Biguaçu; 
f) (10 a 14,5 Pontos), Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de 
licitação ou contratar.  
g)      (01 a 9,5 Pontos), Suspensão da Ata de Registro de Preços que participa. 
 
18.3.3.2.1. Aplicada às sanções do item 18.3.3.2 nas alíneas “a, b, c, d, e, f, g” a Contratada terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a partir da ciência do mesmo,  para apresentar o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.3.4. Declaração de inidoneidade; 
 
18.3.4.1. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas, na Cláusula Décima Terceira, parágrafo 
18.5.6, na tabela 3, e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações 
estabelecidas na 18.5.4, Tabela 1, poderão ter as seguintes punições: 
 
a) ( >50 Pontos) Declaração de inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, perante os Órgãos da 
Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as 
Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, 
Distrito Federal E Municípios com a devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de 
circulação do estado e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-
Geral da União. 
 
18.3.4.1.1. Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De 
Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal 
E Municípios, enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas e outras sanções previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
18.3.4.1.2. Aplicada às sanções do item 18.3.4.1 a alínea “a”, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.3.5.  Multas: 
 
18.3.5.1. A sanção de multa é aplicada ao fornecedor que descumpriu obrigação assumida no ajuste contratual 
realizado com a Administração.  
 
18.3.5.2. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do item 18.5.6 e alcançar ou 
ultrapassar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas no item 18.5.4 
da tabela 1, poderão ter as seguinte multas quando alcançar: 
I. ( 1 a 2,5 Pontos) Multa de R$50,00 reais; 
II. (3 a 4,5 Pontos) Multa de 0,33% até 5% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; 
III.(5 a 9,5 Pontos) Multa de 5% até 10% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; 
IV. (10 a 14,5 Pontos) Multa de 10% até 15% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; 
V. (15 a 24,5 Pontos) Multa de 15% até 20% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; 
VI. (25 a 35,5 Pontos) Multa de 20% até 25% do valor total do contrato  ou da ordem de serviço; 
VII. ( 35 a 49,5 Pontos) Multa de 25% até 30% do valor total do contrato c ou da ordem de serviço; 
VIII ( > 50 Pontos) Multa de 30% do valor total do contrato. 
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18.3.5.2.1. Ficando ao critério da administração a aplicação porcentagem da multa em cima dos valores do 
contrato ou dos valores das ordens de compra. 
 
18.3.5.2.2. Aplicada às sanções  do item 18.3.5.2 incisos  I, II, III, IV, V, VI, V, VI, VII, VIII a Contratada terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis,  a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.3.5.3. As multas não poderão ultrapassar o valor de 30% do valor total do contrato. 
 
18.3.5.3.1. Só poderá ultrapassar 30% do valor total do contrato em casos de ressarcimento de danos causados 
por culpa da CONTRATADA à CONTRATANTE ou a Terceiros. 
 
18.3.5.4. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação da Multa ou Rescisão Unilateral do contrato, 
ou aplicação de ambas simultaneamente. 
 
18.3.5.5. O tempo inicial para incidência da multa estipulada, será a data correspondente a do adimplemento e 
o termo final será a data o efetivo pagamento ou desta. 
 
18.3.5.6.  Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, 
a garantia apresentada pelo adjudicatário, será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação 
independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
18.3.5.7. Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, o 
valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA: 
a) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
b) O não pagamento da multa pela Contratada após seu vencimento ou esgotados os meios administrativos 
para cobrança do valor devido referente a multas aplicadas oriundas deste contrato à CONTRATADA será 
encaminhada para inscrição em dívida ativa.  
 
18.3.5.8. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda a CONTRATANTE aplicar-lhe multa a 
CONTRATADA de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do dano causado ao Município para reparação 
dos prejuízos resultantes. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação deste parágrafo juntamente 
com os incisos I, III, IV do parágrafo 18.3.1 desta Cláusula. 
 
18.3.6.  Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação dos incisos I, II, III, IV parágrafos 18.3.2, 
18.3.3, 18.3.4 e 18.3.5, unicamente ou ambas simultaneamente. 
 
18.3.7. Poderá ser aplicada Simultaneamente Multas, Suspensão, advertência, impedimentos e Declaração de 
inidoneidade, sendo que a quitação de uma não desobriga o cumprimento da outra. Ficando-as ao critério da 
administração pública. 
 
18.3.8. O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da 
data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, fac-
símile, AR, e-mail, ofício, pessoalmente ou notificação via cartório. 
 
18.3.8.1 A defesa ou recurso deverá ser feito por escrito e protocolada no setor de Protocolos do Município de 
Biguaçu. 
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18.3.8.2. Decorrido o prazo para defesa e não havendo a apresentação da mesma imputar-se-ão como 
verdadeiros os fatos apresentados. 
 
18.3.9. O envio de Carta, AR, e-mail, ofício, fac-símile ou notificação via cartório, para a comunicação da 
Notificação, Advertência, Suspensão, Impedimento ou declaração de inidoneidade. Sendo que o envio dos 
mesmos para o endereço que a Contratada declarou e não sendo recebida, por não existir mais a sua sede 
naquele local indicado por mudança ou outros motivos, será considerado como notificada e advertida, pois 
conforme o item 18.2.1, inciso VI a empresa tem o dever de manter seu endereço postal e de e-mail atualizados 
junto do Setor de Contratos e no referido processo licitatório. 
 
18.3.9.1. As Notificações, Advertências, aplicações de Multas poderão ser feita através de Carta, e-mail, fac-
símile, ofício, Ar e notificação via cartório feita pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, Setor de Compras do 
Município de Biguaçu; 
 
18.3.10. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; as sanções administrativas previstas no Art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997; as sanções do 
Art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992; as sanções do Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;As sanções administrativas, 
criminais e demais regras previstas na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) trouxe a obrigatoriedade dos entes 
públicos, de todos os Poderes e Esferas de Governo, manterem este cadastro atualizado. Todas as sanções 
citadas aplicam-se a este contrato e todos os documentos anexo a ele. 
 
18.3.11.  Quando aplicado alguma penalidade deste contrato será dada publicidade nos órgãos de publicação 
oficial e jornais de grande circulação no estado. 
 
18.4 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
18.4.1. A CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 
 
18.5 – DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES E VALORES DAS MULTAS E TABELA DE PONTUAÇÃO 
E DISCRITIVA DAS PENALIDADES. 
 
18.5.1. Com fundamento nas leis federais 8666/93, Lei n.º 10.520/2002, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 
das demais cominações legais e cláusulas deste contrato. Será aplicada penalidades previstas no item 18.3 se 
a CONTRATADA fizer uma ou mais ações descritas a seguir; 
a) Apresentar documentação falsa;  
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) Falhar na execução do contrato;  
d) Fraudar na execução do contrato;  
e) Comportar-se de modo inidôneo;  
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa. 
h) Se fizer uma ou mais ações descritas na tabela 3 desta   cláusula. 
 
18.5.2. Será deduzido do valor dos materiais a pagar à Contratada o valor das multas aplicadas em razão de 
falha na execução do contrato, de que trata a alínea “c” do parágrafo 18.5.1 desta cláusula, o valor relativo às 
multas aplicadas em razão do parágrafo 13.6 desta cláusula. 
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18.5.3. O retardamento da execução, previsto na alínea “b” do parágrafo 18.5.1 desta cláusula, estará 
configurado quando a CONTRATADA: 
I- Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (Cinco) dias contados da data constante 
na ordem de serviço;  
II- Deixar de entregar, sem causa justificada, os materiais definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 
5 (cinco) dias intercalados. 
 
18.5.4. A falha na execução do contrato, prevista na alínea “c” do item 18.5.1 desta cláusula, estará configurada 
quando a CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 desta cláusula, e alcançar o total 
de 15 (quinze) pontos para mais, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas para todas 
as punições na tabela 1 a seguir: 
 

TABELA 1- PONTOS REFERENTE A INFRAÇÃO 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

0,5 0,5 

1 1 

2 3 

3 4 

4 6 

5 9 

6 20 

7 50 

 
18.5.5. O comportamento, previsto na alínea “e” do parágrafo 18.5.1 desta cláusula, estará configurado quando 
a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, 
da Lei n.º 8.666/1993.  
 
18.5.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais além das já citadas no item 18.3, a Administração 
aplicará multas e punições conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  

 

TABELA 2 – Pontuação e Correspondência 

PONTUAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 

DA MULTA 
CORRESPONDÊNCIA DE SUSPENSÃO E IMPEDIMENTOS E INIDONEIDADE 

01 a 2,5 R$50 reais ## 

03 a 4,5 

0,33% até 5% do 
valor total do 
contrato ou da 
ordem de serviço 
 

## 

05 a 9,5 

5% até 10% do valor 
total do contrato ou 
da ordem de serviço 
 

## 

10 a 14,5 
10% até 15% do 
valor total do 

Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de licitação ou 
contratar. 
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contrato ou da 
ordem de serviço 
 

15 a 24,5 

15% até 20% do 
valor total do 
contrato ou da 
ordem de serviço 
 

Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até  24 (vinte e quatro) meses, do 
direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Biguaçu; 
 

25 a 35,5 

20% até 25% do 
valor total do 
contrato ou da 
ordem de serviço 
 

Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de licitação e 
contratar com o Município de Biguaçu; 
 

36 a 40,5 

25% até 30% do 
valor total do 
contrato ou da 
ordem de serviço 
 

Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação e contratar 
com o Município de Biguaçu; 
 

41 a 49,5 

25% até 30% do 
valor total do 
contrato ou da 
ordem de serviço 

Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de participação de 
licitação e contratar com o Município de Biguaçu; 
 

>50 
30% do valor total 
do contrato 
 

Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de participação 
de licitação e contratar perante este Município e Declaração de inidoneidade de no máximo 2 
(dois) anos, perante os Órgãos da Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as 
Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades 
Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios com a 
devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de circulação do estado 
e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da 
União. 
 

 
 

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO 

GRAU DA 
INFRAÇÃ

O INCIDÊNCIA 

1 
Deixa de entrega dos orçamentos em até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia 
da solicitação que pode ser feita através Carta, fac-símile, Ofício, AR ou e-mail 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

2 Ser Advertida ou Notificada mais de uma vez  0,5  Por ocorrência  

3 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada. 0,5  Por ocorrência 

4 
Deixar de manter o endereço sede da empresa atualizada durante a vigência 
do contrato. 0,5  Por ocorrência 

5 Deixar de cumprir os prazos previstos neste contrato 0,5 
Por empregado ou por 
ocorrência 

6 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratados 0,5 

Por ocorrência e por dia 
suspenso 

7 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, SETOR DE 
CONTRATOS, SETOR DE COMPRAS sem motivo justificado. 0,5  Por ocorrência 

8 

Retirar das dependências de quaisquer dos Prédios da Prefeitura de Biguaçu 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do 
responsável do Contrato. 0,5 Por item e por ocorrência 

9 Materiais não entregues 0,5 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 

10 Serviço não prestado 0,5 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 
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11 
Serviço não prestado após 5 (cinco) dias uteis da emissão da ordem de 
serviços (AF) 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

12 Não conclusão do serviço 0,5 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 

13 
Não inicialização dos serviços no tempo determinado pela administração, setor 
de Contrato, Setor de Compras ou Fiscal do Contrato 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

14 Rescisão determinada por ato unilateral do Município de Biguaçu 0,5  Por ocorrência 

15 Rescisão do contrato por culpa da contratada 0,5  Por ocorrência 

16 
Os funcionários da empresa faltarem com o respeito para com funcionário 
público no exercício da função ou em razão dela 0,5  Por ocorrência 

17 
Aplicada à advertência e vencido o prazo estabelecido para sanar a 
irregularidade, e continuar o inadimplemento 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

18 Deixar de entregar a documentação exigida  0,5  Por ocorrência 

19 
 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

20 
Deixar de cumprir prazo estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 0,5 Por dia de atraso 

21 
Deixar de Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso 
de seus empregados. 0,5  Por ocorrência 

22 
Deixar de Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 0,5  Por ocorrência 

23 
Deixar de Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 0,5  Por ocorrência 

24 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na 
cláusula nona deste contrato. 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

25 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para 
sanar as inconsistências ou dúvidas referentes as prestações de serviços ou 
documentos que constam neste contrato 0,5 

Por ocorrência e por dia de 
atraso 

26 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta os serviços solicitados 0,5 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 

27 Atrasar a entrega do objeto 0,5 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 

28 
Não costar a documentação solicitada no envelope para a habilitação no 
certame de licitação 0,5 Por ocorrência 

29 
Não apresentar a documentação solicitada para  a habilitação no certame de 
licitação 0,5 Por ocorrência 

30 Não Apresentar Amostras solicitadas 1 Por ocorrência 

31 
Não Apresentar Amostras solicitadas no tempo solicitado pelo Pregoeiro ou 
Fiscal do Contrato 1 Por ocorrência 

32 Entregar amostra diferente da cotada 1 Por ocorrência 

33 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 1  Por ocorrência 

34 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato.  1  Por ocorrência 

35 
Inexecução parcial do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no 
processo licitatório e neste contrato; 1  Por ocorrência 

36 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material. 2  Por ocorrência 

37 
Recusa injusta da assinatura ou retirar do respectivo instrumento de Contrato 
quando estipulado o prazo para tal procedimento pelo setor de contratos 3  Por ocorrência 

38 O  material  cotado não atender as especificações do Edital  3 Por ocorrência 

39 
Não mantiver a proposta licitada, “salvo se em decorrência de fato 
superveniente, devidamente justificado” 4  Por ocorrência 

40 
Inexecução total do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no 
processo licitatório e neste contrato; 4  Por ocorrência 

41 Entregar material diferente do cotado ou do que está descrito no Edital 5 Por ocorrência 

42 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.  5  Por ocorrência 

43 
Destruir ou danificar patrimônio da prefeitura por culpa ou dolo de seus 
agentes.  5  Por ocorrência 

44 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos 
físicos, lesão corporal ou consequências letais. 5  Por ocorrência 
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45 Danos causados a CONTRATANTE 5  Por ocorrência 

46 
A empresa ou seus sócios faltarem com o respeito para com funcionário 
público no exercício da função ou em razão dela 5  Por ocorrência 

47 Apresentar documento falso 5  Por ocorrência 

48 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato 6  Por ocorrência 

49 Comporta-se de modo inidôneo ou tentar frustrar o certame de licitação 7 Por ocorrência 

50 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 7  Por ocorrência 

 
18.5.6.1 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, Ficando-o ao critério da administração pública 
a aplicação. 
 
18.5.6.2 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, com as punições do item 18.3.  
 
18.5.6.3 Cada item da tabela3 é uma hipótese da infração que a Contratada poderá vir a fazer e que deverá ser 
punida conforme descrito nesse contrato se for concretizada. 
 
18.5.6.4. Se vir ocorrer uma infração que não foi contemplada e descrita na “Tabela 3”, poderá a administração 
aplicar a sanção que julgar mais conveniente. 
 
18.5.7.  A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a Suspensão e impedimento 
de licitar e contratar e Declaração de inidoneidade estabelecida na Cláusula Décima Primeira e parágrafo 15.5.1 
desta cláusula. 
 
18.5.7.1.  A sanções das tabelas 2 e 3 poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as sanções da 
Clausula Décima Primeira 
 
18.5.7.2. Poderá ser aplicada simultaneamente e por mais de uma vez os itens da tabela 3 desta cláusula. 
 
18.5.7.3. É desnecessária a abertura de processo administrativo para aplicação das multas previstas na tabela 
2 e 3 e item 18.3.4.1., podendo ser aplicada pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, Setor Compras ou pela 
autoridade competente. 
  
18.5.8. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 18.5.6 desta 
cláusula, e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na 
tabela1, poderá sofre as sanções previstas na 18.3. 
 
18.5.9. Os pontos são acumulados por um período de 12 (doze) meses a contar da data do cometimento da 
infração. Sendo zerados os pontos sempre no primeiro dia de janeiro de cada ano. Por outro lado, as pontuações 
são retiradas do prontuário da Contratada depois desse período, ou seja, o sistema é “zerado”.  
 
18.5.9.1. Prontuário é a soma de todas as informações a respeito da contratada no período do ano vigente e que 
a mesma poderá ter acesso solicitando-o ao setor de contratos. 
 
18.5.9.2. Os pontos são acumulados e vinculados a todos os contratos que a CONTRATADA tiver ou for ter com 
o Município de Biguaçu criando-se um histórico dos mesmo que ficara vinculado ao prontuário da empresa. 
 
18.5.9.3. No início de cada ano somente a pontuação é zerada, continuando os efeitos das Penalidades e Multas 
aplicadas a CONTRATADA. 
 
18.6 – DA RESCISÃO: 
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18.6.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. Sendo as causas 
que podem determinar a rescisão deste instrumento contratual as seguintes: 
 
18.6.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 
estimados. 
 
18.6.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
 
18.6.4 O contrato poderá ser rescindindo quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos a seguir: 
I) O atraso injustificável no objeto contratado; 
II) A paralisação da entrega dos materiais sem justa causa e prévia comunicação por escrito, a Gerência 
de Contratos, ou Fiscal do Contrato acarretando as sanções previstas nos itens 18.3 
III) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do 
Município, prejudique a execução deste instrumento contratual; 
IV) A dissolução da sociedade; 
V) A decretação da falência; 
VI) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º. Do art. 67 da Lei de 
Licitações; 
VII) A insolvência da CONTRATADA; 
VIII) A supressão, por arte do Município, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial deste 
instrumento contratual além do permitido no § 1º. Do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
IX) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
instrumento contratual; 
X) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes dos materiais 
ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salva em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XI) O não comprimento do objeto do contrato na sua totalidade;  
XII) Apresentar documentação falsa; 
XIII) Ensejar o retardamento da execução do objeto;   
XIV) Falhar na execução do contrato; 
XV) Fraudar na execução do contrato; 
XVI) Comportar-se de modo inidôneo; 
XVII) Cometer fraude fiscal; 
XVIII) Fizer declaração falsa. 
XIX) Chegar a pontuação de 15 ou mais pontos conforme tabela1 da item 18.5.4 
 
18.6.4 -  Para os incisos “I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX” desta clausula a rescisão 
a ser aplicada será multa e sanções previstas em conformidade nos itens  18.3 e 18.5 deste contrato. Havendo 
crédito desse contrato ou de outros contratos da Contratada com a Contratante, deste crédito será deduzido o 
valor da multa.   
 
18.6.5 - A rescisão deste instrumento contratual poderá ser: 
I- Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE. 
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II- Por acordo bilateral entre as partes, reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência para o 
Município; 
III- Judicial nos termos da legislação vigente da Lei 8666/93. 
IV- A CONTRATADA executar atos tais como os descritos do nos itens 18.6.4 e seus incisos. 
 
18.6.6 - Na hipótese de rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA poderá ser esta ressarcida dos prejuízos, 
regularmente comprovados, que houver sofrido tendo, ainda, o direito à: 
I- Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, tendo comprovado os prejuízos; 
II- Pagamento de custo da desmobilização e dos materiais já entregues, a ser aferido entre as partes. 
 
18.7 - JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
18.7.1. As questões decorrentes de conflitos referente a execução deste instrumento administrativamente, se 
houver processo administrativo, serão processadas e julgadas pelo Setor de Contratos, se houver recurso à 
segunda instância, caberá à Procuradoria examinar a decisão proferida em primeira instância e julgar se foi 
acertada ou não. 
 
18.7.2. O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da 
data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, fac-
símile, AR, e-mail, pessoalmente ou notificação via cartório. 
 
 
19º- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1- Para os licitantes que participarão deste certame, pedimos que seja preenchida a proposta no site 
https://bigua.atende.net para uma maior agilidade no andamento do pregão.  
 
19.2- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 
à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 
19.3- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado os 
dispostos estabelecidos na lei 10520/2002, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
19.3.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 
 
19.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
 
19.5- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Mural Oficial do 
Município. 
 
19.6- Os envelopes contendo  os  documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada no endereço, Parca Nereu Ramos, 90 – Biguaçu –SC, setor de licitações do Município de Biguaçu, após 
30 dias da data de homologação. 
 
19.7- Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências do ato convocatório do Pregão através do e-mail 
licitacao@bigua.sc.gov.br.   
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19.8- Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo fazer pedido através do Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal, localizado na Rua Lúcio Born, 12, Centro - Biguaçu - SC.  
 
19.9 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
 
19.9.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
 
19.9.2 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
20º – DOS ANEXOS 
 
20.1 – Todos os anexos deste Edital fazem parte integrante do mesmo. 
 
20.2- Integram o presente Edital:  
 
20.2.1 - Anexo 01- Descrição dos itens;  
 
20.2.2 - Anexo 02- Termo de Referência; 
 
20.2.3 - Anexo 03 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
 
20.2.4- Anexo 04 - Declaração da inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração; 
 
20.2.5- Anexo 05- Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
20.2.6- Anexo 06- Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
20.2.7- Anexo 07 – Ficha de cadastro para licitação; 
 
21º – DO FORO 
 
21.1- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Biguaçu - SC. 

 
Biguaçu, 12 de novembro de 2018. 

 
RAMON WOLLINGER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

_________________________________ 
Daniel César da Luz 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO nº 01 
 

ESPECIFICAÇÃO 
Item Produto - Descrição Unidade  Quantidade Cotação Cot. Máx. Total 

1 CURETA PERIO GRACEY 13/14 
- QUALIDADE, DURABILIDADE 
E EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS. AÇO INOX, 
GRAU CIRÚRGICO. AS 
CURETAS RECEBEM O 
TRATAMENTO DE TRIPLA 
TEMPERA PARA GARANTIR 
FLEXIBILIDADE E 
RESISTÊNCIA. INDICADO 
PARA RASPAGEM PROFUNDA, 
ALISAMENTO RADICULAR E 
DEBRIDAMENTO 
PERIODONTAL. DISTAL DE 
PRÉ-MOLARES E MOLARES. 
CABO COLORIDO. AZUL. 

UNIDADE 10 164,31 1.643,10 

2 CURETA PERIO GRACEY 7/8 - 
QUALIDADE, DURABILIDADE E 
EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS. AÇO INOX, 
GRAU CIRÚRGICO. AS 
CURETAS RECEBEM O 
TRATAMENTO DE TRIPLA 
TEMPERA PARA GARANTIR 
FLEXIBILIDADE E 
RESISTÊNCIA. INDICADO 
PARA RASPAGEM PROFUNDA, 
ALISAMENTO RADICULAR E 
DEBRIDAMENTO 
PERIODONTAL. VESTIBULAR E 
LINGUAL DE DENTES 
POSTERIORES CABO 
COLORIDO. VERDE. 

UNIDADE 10 157,66 1.576,60 

3 CURETA PERIO GRACEY 11/12 
- QUALIDADE, DURABILIDADE 
E EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS. AÇO INOX, 
GRAU CIRÚRGICO. AS 

UNIDADE 10 159,66 1.596,60 
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Item Produto - Descrição Unidade  Quantidade Cotação Cot. Máx. Total 
CURETAS RECEBEM O 
TRATAMENTO DE TRIPLA 
TEMPERA PARA GARANTIR 
FLEXIBILIDADE E 
RESISTÊNCIA. INDICADO 
PARA RASPAGEM PROFUNDA, 
ALISAMENTO RADICULAR E 
DEBRIDAMENTO 
PERIODONTAL. MESIAL DE 
PRÉ-MOLARES E MOLARES. 
CABO COLORIDO. LARANJA 

4 CURETA PERIO GRACEY 5/6 - 
QUALIDADE, DURABILIDADE E 
EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS. AÇO INOX, 
GRAU CIRÚRGICO. AS 
CURETAS RECEBEM O 
TRATAMENTO DE TRIPLA 
TEMPERA PARA GARANTIR 
FLEXIBILIDADE E 
RESISTÊNCIA. INDICADO 
PARA RASPAGEM PROFUNDA, 
ALISAMENTO RADICULAR E 
DEBRIDAMENTO 
PERIODONTAL,  NOS DENTES 
POSTERIORES, NA REGIÃO 
MESIAL E DISTAL. CABO 
COLORIDO. AMARELO. 

UNIDADE 10 166,97 1.669,70 

5 ESCOVA DENTAL ADULTO - 
CERDAS DE NYLON MACIAS, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE 
EM SAQUINHO PLÁSTICO 
LACRADO. 

UNIDADE 500 1,16 580,00 

6 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 
CERDAS DE NYLON MACIAS, 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE 
EM SAQUINHO PLÁSTICO 
LACRADO. 

UNIDADE 500 2,07 1.035,00 

7 FORMOCRESOL - UTILIZADO 
COMO MEDICAÇÃO CURATIVA 
INTRACANAL E EM 
TRATAMENTOS 
ENDODÔNTICOS DE DENTES 

UNIDADE 50 8,39 419,50 
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Item Produto - Descrição Unidade  Quantidade Cotação Cot. Máx. Total 
DECÍDUOS COM A FINALIDADE 
DE MUMIFICAR O TECIDO 
PULPAR. FRASCO COM 10ML 

8 INDICADOR BIOLÓGICO - 
INDICADO PARA MONITORAR 
CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A 
VAPOR, EMBALAGEM COM 10 
UNIDADES. 

UNIDADE 100 49,90 4.990,00 

9 KIT ODONTOLÓGICO DE 
HIGIENE BUCAL ADULTO - 
CONTENDO 1 ESCOVA 
DENTAL ADULTO MACIA, 1 
CREME DENTAL DE 50 
GRAMAS, 1 FIO DENTAL DE 25 
M, EMBALAGEM (SACOLINHA) 
PLÁSTICA EM PVC 0,20 MM 
TRANSPARENTE NA FRENTE E 
BRANCO COM O LOGO DA 
PREFEITURA DE BIGUAÇU, 
MEDINDO 20 CM X 12 CM 

UNIDADE 500 3,97 1.985,00 

10 KIT ODONTOLÓGICO DE 
HIGIENE BUCAL INFANTIL - 
CONTENDO 1 ESCOVA 
DENTAL INFANTIL MACIA, 1 
CREME DENTAL COM FLÚOR 
(1100 PPM) INFANTIL DE 50 
GRAMAS, SABOR TUTTI 
FRUTTI 1 FIO DENTAL DE 25 M, 
EMBALAGEM (SACOLINHA) 
PLÁSTICA EM PVC 0,20 MM 
TRANSPARENTE NA FRENTE E 
BRANCO COM O LOGO DA 
PREFEITURA DE BIGUAÇU, 
MEDINDO 20 CM X 12 CM 

UNIDADE 500 5,50 2.750,00 

11 LUBRIFICANTE PARA PEÇAS 
DE MÃO  - O LUBRIFICANTE É 
UM ÓLEO MINERAL NÃO 
TÓXICO, DE BAIXA 
VISCOSIDADE E COM 
ELEVADO GRAU DE PUREZA. 
SUA FÓRMULA PREVINE 
OXIDAÇÕES E LUBRIFICA AS 
PARTES MÓVEIS DE 
INSTRUMENTOS 

UNIDADE 100 28,90 2.890,00 
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Item Produto - Descrição Unidade  Quantidade Cotação Cot. Máx. Total 
ODONTOLÓGICOS. UMA VEZ 
APLICADO O PRODUTO, ESTE 
SUPORTA ALTAS 
TEMPERATURAS 
(TEMPERATURA DE 
ESTERILIZAÇÃO) SEM 
PERDER SUAS 
PROPRIEDADES ANTI-
OXIDANTE E LUBRIFICANTE. 
EMBALAGEM COM 200ML COM 
BICO. 

12 MINI INCUBADORA - INDICADO 
PARA INCUBAÇÃO DE 
INDICADORES BIOLÓGICOS 
AUTO-CONTIDOS 
DESTINADOS A 
MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS 
DE ESTERILIZAÇÃO EM 
AUTOCLAVE À VAPOR. 
CAPACIDADE PARA 4 
INDICADORES BIOLÓGICOS 
SIMULTÂNEOS. 

UNIDADE 15 199,00 2.985,00 

13 PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA - 
INDICADO PARA USO GERAL, 
FABRICADO EM AÇO INOX, 
TAMANHO: 14 CM, 
AUTOCLAVÁVEL. 

UNIDADE 20 30,97 619,40 

14 PINÇA HEMOSTÁTICA RETA - 
INDICADO PARA USO GERAL, 
FABRICADO EM AÇO INOX, 
TAMANHO: 14 CM, 
AUTOCLAVÁVEL. 

UNIDADE 20 33,11 662,20 

15 VASELINA SOLIDA - VASELINA 
SÓLIDA É UM PRODUTO 
INDICADO COMO EMOLIENTE. 
NO TRATAMENTO DE 
RACHADURAS DA PELE, 
COMO UMECTANTE. TEM 
EFEITO EMOLIENTE E 
MELHORA A ELASTICIDADE. 
NA ODONTOLOGIA, ISOLA A 
RESINA ACRÍLICA DE TECIDOS 
BUCAIS. EMBALAGEM COM 1 
BISNAGA COM 30 G. 

UNIDADE 100 6,48 648,00 
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Item Produto - Descrição Unidade  Quantidade Cotação Cot. Máx. Total 
16 TENTACÂNULA - 

INSTRUMENTAL PARA 
FRENECTOMIA PARA GUIAR A 
PONTA DO BISTURI. 
CONFECCIONADO EM AÇO 
INOX. 16 CM. 

UNIDADE 20 6,21 124,20 

     
Soma: 26.174,30 

Total de Registros: 16 
 

ANEXO 02 
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

O TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ DISPONÍVEL, JUNTAMENTE COM O RESPECTIVO EDITAL DE 
LICITAÇÃO, NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU (BIGUA.ATENDE.NET). 
 
OBS.: CASO EXISTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ITENS E OS VALORES CONSTANTES ENTRE O TERMO 
DE REFERÊNCIA E O ANEXO N° 01, DEVERÁ SER SOMENTE CONSIDERADO PELAS EMPRESAS OS 
DESCRITIVOS E VALORES CONSTANTES NO ANEXO N° 01. 
 
 
 

ANEXO nº 03 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Dec laro para os devidos f ins,  que a empresa ____________________________atende 
p lenamente a todos os requis itos  necessár ios para sua HABILITAÇÃO para par t ic ipar  deste 
certame l ic i tatór io,  bem como acei ta a todos os termos do edita l de modal idade PREGÃO 
(presenc ia l)  n.º  62/2018 FMS. 
 
 

LOCAL E DATA. 
 

 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO nº 04 

 
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Eu (Nome Completo) representante da empresa (Nome da pessoa jur íd ica) interessada 
em par t ic ipar  no processo l ic i tatór io nº . . . . . . . . . . . . . . ,  dec laro sob as penas da le i que, inexis tem 
fatos impedi t ivos para nossa habi l i tação  no presente processo l ic i ta tór io,  assim como 
estamos c ientes da obr igator iedade de declarar ocorrênc ias poster iores.  
 
 
 

LOCAL E DATA. 
 

 
__________________________ 

Representante legal 
 

 
 
 

ANEXO nº 05 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, 
PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS 

 
 

...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° (MATRIZ) 
..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...........................................................................................................................  
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº................................................. e do CPF 
nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal 
n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como 
assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  
 
 

 
LOCAL E DATA. 

 
 

__________________________ 
Representante legal 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO nº 06 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO n.º 62/2018 
 

O Município de Biguaçu, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ, sob o número 82892308/0001-
53, estabelecida na Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - aqui representado pelo Secretário de Administração, Sr. 
Daniel César da Luz, por delegação de competência (Portaria nº 002/2017, de 03/01/2017), realizou PREGÃO 
PRESENCIAL para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 
8.250/14, da Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/2018 FMS, Ata de Julgamento de Preços, divulgada e 
homologada pelo Ordenador de Despesas desta Prefeitura, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos 
produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO 
 

A presente Ata tem por objeto A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ANUAIS DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENCIADAS COMO ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA 
REDE MUNICIPAL DA SAÚDE, assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de 

Biguaçu e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/2018 FMS, 
cujo objeto é a possível compra de, conforme descrito no Anexo I desta Ata. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -  DA VALIDADE DA ATA 
 
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze), compreendendo o período de 
_____/____/____ à  __/___ /____ . 
 
2.1 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Biguaçu não será obrigado a 
firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de 
condições. 
 
2.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei nº 8.666,de 1993. 
 
2.3 - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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As especificações técnicas constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/2018 FMS integram esta Ata 
de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados)  
 
Esta Ata está vinculada ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 62/2018 FMS e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no 
Anexo I desta Ata. 
 
Biguaçu, . 
 
 
 

RAMON WOLLINGER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
_________________________________ 

Daniel César da Luz 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO nº 07 
 

Ficha de cadastro para licitação 
 
 
 

Dados empresa 
 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________ 
CNPJ:______________________________ NOME FANTASIA: __________________________ 
ENDEREÇO: _____________________________________________________ ESTADO: _____ 
CIDADE: ___________________________ BAIRRO: _____________________ CEP:_______________ 
TELEFONE: ( ) __________________ FAX: ( ) ______________ CELULAR: (   ) ____________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________________ 
 
 
 

Dados do representante 
 
Nome: ______________________________________________________________________ 
CPF:______________________________ DATA DE NASCIMENTO: _______________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________ ESTADO: _______ 
CIDADE: ___________________________ BAIRRO: _____________________ CEP:_______________ 
TELEFONE: ( ) __________________ FAX: ( ) __________ _ CELULAR: (   ) _____________ 
E-MAIL: __________________________________________________________ 
 
OBS: Anexar cópia de documento oficial de identificação que contenha foto. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  


