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 1  PREÂMBULO 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019, LEI N.º 10.520/02 E 

SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 

COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR 147/14 E A LEI COMPLEMENTAR 

155/2016. 

 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

 SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 16/03/2021 até dia 25/03/2021, 

às 08:00 horas. 

 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 

25/XX03/2021. 

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 25/03/2021. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

 LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição do objeto 

especificado no Anexo I deste Edital, que será conduzido pela Pregoeira Tuany de Vasconcelos 

Gomes, designada Portaria nº 045/2021 e equipe de apoio. 

O presente certame será regido nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, além das demais 

normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

 

2. OBJETO 

 

2.1.      O presente Pregão tem por objetivo contratação de empresa para fornecimento parcelado de 

produtos médicos hospitalares, medicamentos, equipamentos e produtos odontológicos para 

assegurar e garantir à assistência a saúde, ações de controle e combate à Covid-19, as execuções das 

políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor 

qualidade para os cidadãos do município de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de Saúde, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital. 

http://www.bll.org.br/
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2.1. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante.  

2.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

2.4.  A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da Minuta do 

Termo de Contrato - Anexo III deste Edital. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 

por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 

de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 

das propostas.  

3.5. Não poderão participar desta licitação: 

3.5.1. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

3.5.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da Administração; 

3.5.3. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;  

3.5.4. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.5.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis 

técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou que tenham participação na 

elaboração do Projeto Básico do objeto licitado, na forma do Art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.  

3.5.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si, 

ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante; 

3.5.7. Pessoas físicas; 

3.5.8. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1     O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 

poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 

Licitações do Brasil (ANEXOVI) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação   

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO VI) e  
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c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 

marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no ícone ARQ, 

inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos 

recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 

Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 

4.2  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 

no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 

ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 

conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 

45 da LC 123/2006. 

 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 

5.1    O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

5.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 

de mandato previsto no item 5.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 

qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

5.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa.                                                                                            
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5.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 

De Licitações do Brasil. 

5.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 

Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.7  O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

5.8   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido.   

5.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

5.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

5.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

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

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.13. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

5.13.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.13.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

liquidação; 

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

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

5.15   Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 

Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

 

mailto:contato@bll.org.br
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6.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

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

6.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a descrição 

do objeto ofertado e preço, eletronicamente, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, 

ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos 

os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no 

mencionado endereço. 

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

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

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

julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

7.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos:  

7.1.1. valor unitário e total do item;  

7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

7.1.3. Marca; 

7.1.4. Fabricante; 

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento do bem; 

7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
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e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 

57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

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

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.  

7.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 

a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

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

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública 

do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

7.2.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em 

tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances.  

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 

e do valor consignado no registro.   

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item global. 

7.5.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

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

deverá ser de 10 (dez) por cento. 

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de 

diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo 

único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e 

fechado”, tal previsão é facultativa. 

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda 

corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente 

diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 

30, §3º do Decreto nº 10.024/19. 

 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e 

objeto licitado, quando a Pregoeira definir uma margem de lance para esse lote.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

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

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

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

Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

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

7.17. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.18. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada 

a recepção de lances. 

7.19. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

7.19.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.20. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

7.20.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.20.2. Poderá a Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

7.21. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.23. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

serviços: 

7.26.1.  Prestados por empresas brasileiras;  

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País;  

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

propostas ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes.  

7.28.2.  A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

7.28.3.  É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

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

7.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

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

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

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

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

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

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

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

suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

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

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham 

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

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira 

exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 

proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 

8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.6.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta do licitante será recusada. 

8.6.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for (em) aceita (s), a 

Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
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se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 

às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.6.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando 

direito a ressarcimento. 

8.6.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.6.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio. 

8.7. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 

regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 

aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

8.10. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

9.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.; 

9.7.1. Interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

9.7.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.  

9.7.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.  

9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  

9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

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

do documento digital.  

9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

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

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

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

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

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições.  

9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

 

9.13. A HABILITAÇÃO JURÍDICA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DE (ART. 28): 
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9.13.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.13.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores;  

9.13.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

9.13.4. Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário 

9.13.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. nacional ou salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 

demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

9.13.6. Todas as cópias de documentos já devem estar devidamente autenticadas, para dar celeridade 

ao certame. 

 

9.14. A REGULARIDADE FISCAL SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ART. 29):  

 

9.14.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

9.14.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.14.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante; 

9.14.4 Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

9.14.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

– BNDT em www.tst.jus.br, com validade em vigor;  

9.14.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

9.15. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA SERÁ COMPROVADA 

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ART. 31): 

 

9.15.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.15.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

9.15.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

9.15.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.15.2.3. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 

patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez 

Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas: 

 

http://www.tst.jus.br/
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a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC = Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                   Ativo Total 

 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 0,8; 

 ILC maior ou igual a 0,8; 

 GEG menor ou igual a 0,5. 

 

OBS2: É obrigatória a apresentação de todos os índices solicitados no item 7.5.4 ( ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ GERAL (ILG),  ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) E  GRAU DE 

ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG), obterão classificação econômico-financeira relativa ao 

Balanço Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou 

superiores aos limites estabelecidos 

 

9.16. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ART. 30):  

 

9.16.1 Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º, da Constituição Federal, (Modelo IV); 

9.16.2. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante forneceu de forma 

satisfatória itens compatíveis com o objeto desta licitação anexados Nota Fiscal e/ou Contrato 

comprovando;  

9.16.3. Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos serviços, na 

forma do art. 30, § 6o, da Lei n.º 8.666/93, contendo, inclusive, declaração expressa da 

disponibilidade descrita no Termo de Referência, considerada essencial à perfeita execução do 

objeto dessa licitação. 

9.16.4. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão (ões) apresentada(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) de acordo 

com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

9.17. OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO: 

  

9.17.1. Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º, da Constituição Federal, (Anexo VII); 
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9.17.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Anexo VIII);  

9.17.3. Alvará da Vigilância Sanitária 

9.17.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

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

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.  

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente.  

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

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:  

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

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

licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento.  

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).  

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação.  

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante.  

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

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
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motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema.  

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

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

11.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

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

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

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase 

do procedimento licitatório.  

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados.  

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

homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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15. DO TERMO DE CONTRATO 

 

15.1.  Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que:  

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;  

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 

o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, 

da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação.  

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos.  

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 

prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato. 
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16. DO REAJUSTE  

 

16.1.  Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao órgão promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

16.2 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do Art. 

65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 

contrato e iniciar outro procedimento licitatório; 

16.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 

convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços. 

 

17. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

17.1. O objeto deverá ser executado no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu anexo, 

contado a partir da data de recebimento da solicitação, em dia de expediente do órgão solicitante, em 

seu horário de funcionamento. 

17.2. Será recebido o material: 

I – Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da 

conformidade com a especificação; 

II – Definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar a execução possui todas as 

características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto 

especificada no Edital. 

17.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

17.4. Se a licitante vencedora deixar de executar dentro do prazo estabelecido sem justificativa por 

escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e 

neste Edital. 

17.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de execução, a solicitação deverá ser 

protocolizada, para análise, junto ao fiscal responsável. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de Referência, 

itens 5, 5.1 e 5.2, anexo a este edital 

 

19. DO PAGAMENTO  

 

19.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados: 

I – prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
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da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

II - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

III - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

IV -  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

V- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

19.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da 

Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

19.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a 

contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 

19.4. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

UNIDADE: 02.07.001 - Fundo Municipal de Saúde 

- Projeto/Atividade: 10.301.103. 2022 – Gerenciamento das Ações do Fundo de Saúde 15%  

- Projeto/Atividade: 10.301.103. 2024 – Gestão das Ações do Fundo Mun. de Saúde – Vinculados 

- Projeto/Atividade: 10.301.103. 2027 – Gestão das Ações do FMS – ATENCÃO BÁSICA  

- Projeto/Atividade: 10.301.103. 2028 – Gestão das Ações do PMAQ – Vinculados 

- Projeto/Atividade: 10.301.103. 2029 – Gestão das Ações do Programa Farmácia Básica 

- Projeto/Atividade: 10.301.103.2.031 – Gestão das Ações do Centro de Especialidades odontológica 

- CEO 

- Projeto/Atividade: 10.302.103. 2070 – Gestão das Ações do SAMU – Vinculados 

- Projeto/Atividade: 10.302.103. 2073 – Gestão das Ações do MAC – Media e Alta Complexidade 

- Projeto/Atividade: 10.304.103. 2106 – Gestão das Ações do COVID-19 FMS 

- Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 – Material de Consumo 

- Elemento de Despesa: 4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

- Fonte de Recursos: 02- SAÚDE 15%; 

- Fonte de Recursos: 14- SUS. 

- Fonte de Recursos: 09 – Recurso Vinculado LC173/2020 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

20.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;  
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20.1.3. Apresentar documentação falsa;  

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

20.1.6. Não mantiver a proposta;  

20.1.7. Cometer fraude fiscal;  

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

20.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação;  

20.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante;  

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

20.2.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos;  

20.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.  

20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados;  

20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

20.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

20.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de 

ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil.  

20.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  
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20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

21.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

21.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

 21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@santaritadecassia.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço citado no 

Preambulo, Setor de Licitações e Contratos  

21.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação.  

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados aa 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.  

21.6. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Edital e dos anexos.  

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

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

pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.  

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.  

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF.  

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.  

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

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

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

Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público.  

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias 

úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

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

1. ANEXO I - Termo de Referência e Estudos Preliminares;  

2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

3. ANEXO III – Declaração de que não emprega menor de idade 

4. ANEXO IV – Declaração de que não possui vínculo com servidor público 

5. ANEXO V – Modelo de proposta; 

6. ANEXO VI – Termo de Adesão – BLL 

7. ANEXO VII – Custo pela utilização do sistema; 

8. ANEXO VIII – Declaração Inidoneidade 

9. ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 

 

23. DO FORO 

 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Santa Rita de Cássia/BA, 15 de março de 2021. 

 

 

Tuany de Vasconselos Gomes 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2.  Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

1.3. Decreto Federal nº 10.024/2019 

1.4. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno porte.  

1.5. Agrupamento por item 

 

2. DO OBJETO  

 

O objeto da presente licitação Constitui o objeto do presente Edital a contratação de empresa 

para fornecimento parcelado de produtos médicos hospitalares, medicamentos, equipamentos e 

produtos odontológicos para assegurar e garantir à assistência a saúde, ações de controle e combate à 

Covid-19, as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar um 

atendimento de melhor qualidade para os cidadãos do município de Santa Rita de Cássia. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde contemplando os princípios da 

universalidade do acesso, da equidade e da integralidade e estabeleceu a responsabilidade partilhada 

dos entes federados, elevando os municípios à categoria de Gestores da Saúde, com papel relevante 

na construção e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os gestores do SUS buscam aprofundar o processo de regionalização e de organização do 

sistema de saúde, sob a forma de rede, como estratégia essencial para consolidar os princípios do 

SUS, assim, o maior desafio da gestão, diante deste cenário, é estabelecer prioridades e continuar a 
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busca pela oferta de serviços de qualidade, visando sempre a promoção de uma saúde de forma 

eficiente, eficaz e principalmente efetiva. 

As Redes de Atenção à Saúde- RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico 

e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado, a RAS do município de Santa Rita de Cássia 

é composto pela Atenção Primária a Saúde, onde possui 100% de cobertura de saúde da família e 

saúde bucal, Vigilância em Saúde, Central de Abastecimento Farmacêutico, CAPS tipo 1, SAMU, 

Central de Regulação e o Centro Médico Santa Cruz, e para prestar uma melhor assistência aos seus 

munícipes em 25/09/2017, por meio da Resolução CIB nº 165/2017 foi aprovado o repasse do 

Comando Único das ações e serviços da atenção especializada ambulatorial e hospitalar de média e 

alta complexidade. 

 O crescimento populacional vem sendo observada em Santa Rita de Cássia, de acordo o 

IBGE, a estimativa populacional no município em 2018 corresponde a 9.000 pessoas, e para atender 

as demandas dessa população requer planejamento que é uma importante ferramenta de gestão. 

Os equipamentos, materiais e insumos médico-hospitalares são essenciais para a manutenção 

do funcionamento da  RAS, a aquisição desses materiais é fundamental para o suporte às ações de 

saúde, cuja falta pode significar interrupções constantes nesses serviços. 

   Esses equipamentos, insumos e materiais serão destinados para as Unidades de Atenção 

Primária a Saúde- APS, Vigilância em Saúde e as redes de atenção especializada de média e alta 

complexidade para garantia do desenvolvimento das ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

Alguns desses insumos e materiais também são essenciais para o controle e combate à Covid-

19 no Município de Santa Rita de Cássia- Ba. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES  

 

 

 

LOTE ÚNICO-ITEM 

Produtos Médicos Hospitalares para APS,  USFs, SAMU, Melhor em Casa, CAPS, 

Laboratorio, Vigilancia em Saúde e COVID-19  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
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1 Abaixador de língua c/100UNID pct 100 

2 Água  destilada  250 ml und 150 

3 Água destilada 1.000 ml lt 1000 

4 Água destilada 10 ml und 200 

5 Água oxigenada 10% 1 l und 22 

6 Água p/ injeção 10 ml amp 2500 

7 Agulhas descartáveis 13 x 4,5 und 30000 

8 Agulhas descartáveis 20 x 5,5 und 30000 

9 Agulhas descartáveis 25x7 und 50000 

10 Agulhas descartáveis 30x7 und 15000 

11 Agulhas descartáveis 30x8 und 15000 

12 Agulhas descartáveis 40x12 und 1000 

13 Álcool absoluto a 92% 1000 ml lt 30 

14 Álcool absoluto a 99,5% 1000 ml lt 150 

15 Álcool gel  70 %5 lts und 25 

16 Álcool gel 70% 1000 ml lt 2000 

17 Álcool líquido a 70% 1000 ml lt 3000 

18 Algodão hidrófilo 500g rl 500 

19 Almotolia plástica 250 ml  marrom und 70 

20 Almotolia plástica 250 ml transparente und 200 

21 Ambu - reanimador adulto em silicone und 2 

22 Ambu - reanimador Pediátrico em silicone und 2 

23 

Aparelho Inalador Nebulizador a ar comprimido com uma saída. 

Voltagem 220v. Com máscara adulto, máscara infantil, extensor 

(mangueira) e copinho para medicamento. 

und 20 

24 
Atadura de crepe 10 cm x 1,20m  confeccionada em tecido misto, 

possui bordas devidamente acabada com elasticidade adequada. 
und 3000 

25 
Atadura de crepe 15 cm x 1,20m  confeccionada em tecido misto, 

possui bordas devidamente acabada com elasticidade adequada. 
und 4000 

26 
Atadura de crepe 20 cm x 4,5m confeccionada em tecido misto, 

possui bordas devidamente acabada com elasticidade adequada. 
und 4000 

27 Avental descartável TNT tamanho único und 20 

28 Avental impermeável de PVC branco tam: G und 5 

29 Avental impermeável de PVC branco tam: M und 5 

30 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico 150mmx100m  (fabricado com 

material de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e 

filme luminado poliéster/ polipropileno) 

rl 20 
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31 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico 250mmx100m  (fabricado com 

material de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e 

filme luminado poliéster/ polipropileno) 

rl 2 

32 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico 300mmx100m  (fabricado com 

material de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e 

filme luminado poliéster/ polipropileno) 

rl 40 

33 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico 300mmx100m  (fabricado com 

material de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e 

filme luminado poliéster/ polipropileno) 

rl 2 

34 

Bobina de Papel Grau Cirúrgico 500mmx100m  (fabricado com 

material de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e 

filme luminado poliéster/ polipropileno) 

rl 40 

35 Bolsa 192 p/ para resgate royal especial und 2 

36 Bolsa 192 p/ resgate azul e laranja P und 2 

37 Bolsa 192 verde und 2 

38 Bolsa 192 vermelha und 2 

39 Bolsa com 192 divisória para ampolas de medicação amarela und 2 

40 

Bolsa de Colostomia drenável, opaca, recortável 19x64 mm e um 

clipe de fechamento   com barreira protetora de pele de  diâmetro 

. caixa com 10 unidades 

cx 300 

41 
Bolsa para Drenagem de Urina Sistema Fechado com Dispositivo 

de Coleta 2000 ml 
und 300 

42 Bolsa válvula- mascara (BVM) pediátrico und 2 

43 
Borracha de silicone transparente tubo 204: 6,00x12,00  quant 15 

m 
rolo 2 

44 Campo Cirúrgico Estéril Com Fenestre 30 X 30 Cm Kit Com 20un  kit 3 

45 Campo Cirúrgico Estéril Com Fenestre 40 X 40 Cm Kit Com 20un kit 3 

46 Campo operatório 45 cm x 50 pct 50/ unidade pct 40 

47 Cânula de Guedel  Nº 04 und 1 

48 Cânula de Guedel  Nº 05 und 1 

49 Cânula de Guedel Nº00 und 1 

50 Cânula de Guedel Nº01 und 1 

51 Cânula de Guedel Nº02 und 1 

52 Cânula de Guedel Nº03 und 1 

53 Cânula de traqueostomia plástica s/balão 5.0 und 3 

54 Cânula de traqueostomia plástica s/balão 5.5 und 1 

55 Cânula endotraqueal  com fio guia  3,0 cx com 10 unidades cx 1 

56 Cânula endotraqueal  com fio guia Nº 3,5 cx  com 10 unidades cx 1 

57 Cânula endotraqueal  com fio guia Nº 4,0 cx com 10 unidades cx 1 

58 Cânula endotraqueal  com fio guia Nº 4,5 cx com 10 unidades cx 1 

59 Cânula endotraqueal  com fio guia RN 2,0 cx com 10 unidades cx 1 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1159002322-campo-cirurgico-esteril-com-fenestre-60-x-60-cm-kit-com-20un-_JM#position=14&type=item&tracking_id=476000e6-7fc0-4c20-9129-8c0ac87249a8
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1159002322-campo-cirurgico-esteril-com-fenestre-60-x-60-cm-kit-com-20un-_JM#position=14&type=item&tracking_id=476000e6-7fc0-4c20-9129-8c0ac87249a8


   

 
ESTADO DA BAHIA 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

27 

 

 

Prefeitura de Santa Rita de Cássia 
 

C P L 

 
________________ 

Assinatura do Pregoeira 
 

60 Cânula endotraqueal  com fio guia RN 2,5 cx com 10 unidades cx 1 

61 Cânula endotraqueal com fio guia  Nº 5,0 cx com 10 unidades cx 1 

62 Cânula endotraqueal com fio guia  Nº 5,5 cx com 10 unidades cx 1 

63 Cânula endotraqueal com fio guia  Nº 6,0 cx com 10 unidades cx 1 

64 Cânula endotraqueal com fio guia  Nº 6,5 cx com 10 unidades cx 1 

65 Cânula endotraqueal com fio guia  Nº 7,0 cx com 10 unidades cx 1 

66 Cânula endotraqueal com fio guia Nº 8,0 cx com 10 unidades cx 1 

67 Cânula endotraqueal com fio guia Nº 8,5 cx com 10 unidades cx 1 

68 Cânula endotraqueal com fio guia Nº 9,0 cx com 10 unidades cx 1 

69 
Capote descartável manga longa TNT gramatura 40 para 

procedimento:  Tam M 
und 200 

70 
Capote descartável manga longa TNT gramatura 40 para 

procedimento:  Tam G 
Und 200 

71 
Capote descartável manga longa TNT gramatura 40 para 

procedimento:  Tam GG 
und 200 

72 Cateter intravenoso c/ag. 20G und 1000 

73 Cateter intravenoso c/ag. 22G und 1000 

74 Cateter intravenoso c/ag. 24G und 500 

75 Cateter Nasal tipo Óculos  adulto  pct /20und pct 60 

76 Cateter Nasal tipo Óculos  NEO  pct /20und pct 20 

77 Cateter Nasal tipo Óculos  pediatrico  pct /20und pct 20 

78 Clamp umbilical und 100 

79 Clorexidina  0,2% degermante antisséptico 1l und 50 

80 Clorexidina  0,5% degermante antisséptico 1l und 20 

81 Colar Cervical de Tamanho G und 4 

82 Colar Cervical de Tamanho M und 4 

83 Colar Cervical de Tamanho P und 4 

84 Colar cervical de tamanho PP und 3 

85 Colar Cervical Universal und 2 

86 Colchão caixa de ovo und 5 

87 Coletor perfuro cortante 1,5 lt com desconector de agulha und 500 

88 Coletor perfuro cortante 13 lt und 500 

89 Coletor perfuro cortante 3,0 lt und 500 

90 Coletor perfuro cortante 7,0 lt und 100 

91 
Compressa de gaze 7,5 x 7,5 8 dobras 9 fios – pacote 500 

Unidades 
pct 2000 

92 Conector Nasal und 15 

93 Cuba Rim inox und 6 

94 Dersani almotolia 200 ml fr 200 

95 Desinfetante hospitalar Nippo Bac 5 L und 20 
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96 Detergente enzimático 5l und 20 

97 Dispositivo intravenoso (scalp) 21g und 100 

98 Dispositivo intravenoso (scalp) 22g und 300 

99 Dispositivo intravenoso (scalp) 23g und 1600 

100 Dispositivo intravenoso (scalp) 25 g und 2500 

101 Dispositivo intravenoso (scalp) 27 g und 500 

102 
Dreno Torácico (Jackson Pratt) com sistema fechado de 

drenagem torácica Nº 22 
und 1 

103 
Dreno Torácico (Jackson Pratt) com sistema fechado de 

drenagem torácica Nº 24 
und 1 

104 Eletrodos adulto/ pediátrico (ECG) 50/unidades pct 5 

105 Equipo macrogotas para infusão pacote 25 unidades pct 700 

106 Equipo microgotas pct 25 unidade pct 5 

107 Equipo multiviais 2 vias clamp cx 100 unidades cx 7 

108 Equipo para Nutrição Enteral und 500 

109 
Escova cervical  para coleta  de material endocervical pct c/ 100 

unidades 
pct 100 

110 Esparadrapo 10 x 4.5 – rolo und 600 

111 Espátula de Aires pct c/100 pct 100 

112 Especulo descartável G und 800 

113 Especulo descartável M und 3500 

114 Especulo descartável P und 600 

115 
Estojo porta laminas  para citologia cap. 03 lâminas com tampa 

de rosca 
und 800 

116 Éter (etílico dietilico 98% P.A ACS) lt 25 

117 Filtro HMEF und 20 

118 Fio de seda 3.0 c/ag. Cx c/ 24 envelope und 50 

119 Fio de sutura nylon 5.0 com agulha de 1,5 cm cx 10 

120 Fio guia para intubação und 6 

121 Fio para sutura cat gut nº 2 c/agulha  cx com 24 envelopes cx 3 

122 Fio para sutura cat gut nº 3 c/agulha cx com 24 envelopes cx 20 

123 Fio para sutura cat gut nº4c/agulha cx com 24 envelopes cx 3 

124 Fio para sutura de nylon 4-0 c/ agulha  cx 24env. pct 50 

125 Fio para sutura nylon nº 2 c/agulha cx com 24 envelopes cx 3 

126 Fio para sutura nylon nº 3 c/agulha cx com 24 envelopes cx 50 

127 Fita adesiva crepe 19mmx50m und 300 

128 Fita Cirúrgica Microporosa 10 cm x10 m– rolo und 150 

129 Fita p/ autoclave 19mmx30m und 600 

130 Fita para HGT- cx/ 50 unidades Gtech Lite cx 1000 

131 Flaconete soro fisiológico 0,9% c/10 ml und 4000 
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132 Fluxometro 0-15 LPM Femea 02 und 8 

133 Fluxometro 0-15 LPM Femea AR und 8 

134 Fluxometro 0-15 LPM Macho 02 und 8 

135 Fluxometro 0-15 LPM Macho AR und 8 

136 Fralda descartável geriatrica GG und 500 

137 Fralda descartável geriatrica P und 3500 

138 Fralda descartável infantil G und 500 

139 Fralda descartável geriátrica M und 1000 

140 
Frasco coletor em vidro Venturi p/ ar comprimido c/ Vacuômetro  

tampa em polipropileno/Nylon; Boia em polipropileno 500 ml 
und 2 

141 Frasco para Nutrição Enteral 250 ml und 400 

142 Frasco para Nutrição Enteral 500 ml und 700 

143 Furacim pomada pote 500g pot 100 

144 Garrote com fecho em plástico und 30 

145 GarroteLatex-Free rolo com 25 tiras und 3 

146 Gel clinico condutor para fisioterapia c/kg kg 30 

147 Gel lubrificante 100g para ultrassonografia fr 80 

148 Glutaraldeído 2% 5 l und 10 

149 Hipoclorito sódico 5l und 50 

150 Iodo dermo suave degermante 1L und 250 

151 Iodo dermo suave detergente 1L und 10 

152 Iodo dermo suave tópico 1L und 10 

153 Iodo dermo suave tópico 1L und 250 

154 Jelco nº 22 cx/100 unidades cx 6 

155 Jelco nº 22 cx/100 unidades cx 12 

156 Jelco nº 24cx/100 unidades cx 3 

157 Jelco nº 24cx/100 unidades cx 8 

158 Jelco nº18 cx/ 100 unidades cx 5 

159 Jelco nº18 cx/ 100 unidades cx 10 

160 Jelco nº20 cx/100 unidades cx 8 

161 Jelco nº20 cx/100 unidades cx 15 

162 Jogo de cinto imobilizador aranha com engate rápido adulto und 2 

163 
Kit de Nebulização com máscara adulto, máscara infantil, 

extensor(mangueira) e copinho para medicamento. 
und 20 

164 Lamina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades cx 50 

165 Lamina de bisturi nº 22 caixa com 100 unidades cx 4 

166 Lamina de bisturi nº 23 caixa com 100 unidades cx 15 

167 Lamina de bisturi nº 24 caixa com 100 unidade cx 10 

168 Lamina p/ microscópio 26 mm x 76 mm / Esp. 1,0 à 1,2 mm CX cx 100 
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c/ 50 und 

169 

Lanceta para Punção Digital Espessura ultrafina com ponta 

triangular para pundção indolor. Penetração consistente. Formato 

undiversal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto 

esterilizado por radiação gama. CX/100 

cx 250 

170 Lidocaína gel tubo com 30g und 350 

171 Luva de procedimento antialérgica sem talco G cx c/100 cx 100 

172 Luva de procedimento G cx c/ 100 und cx 1000 

173 Luva de procedimento M cx c/ 100 und cx 2500 

174 Luva de procedimento P cx c/ und 100 cx 1200 

175 Luva de procedimento PP cx c/ und 100 cx 150 

176 Luva plástica desc. Não estéril c/100. pct 30 

177 Luvas estéril 6,5 par Par 250 

178 Luvas estéril 7,0 par Par 900 

179 Luvas estéril 7,5 par Par 400 

180 Luvas estéril 8,0 par Par 400 

181 Luvas estéril 8,5 par par 350 

182 
Macacão impermeável proteção segurança manga longa com 

capuz hospitalar 50 grs aprovado pela ABNT tam: G 
und 50 

183 
Macacão impermeável proteção segurança manga longa com 

capuz hospitalar 50 grs aprovado pela ABNT tam: XG 
und 40 

184 
Macacão impermeável proteção segurança manga longa com 

capuz hospitalar 50 grs aprovado pela ABNT tam: XXG 
und 40 

185 
Macacão impermeável proteção segurança manga longa com 

capuz hospitalar 50 grs aprovado pela ABNT tam: XXXG 
und 40 

186 Maleta impermeável grande para medicamento branca- EM 245 und 8 

187 Maleta plástica branca 17 cmx34cm de largura e 18 cm de altura und 3 

188 Manta térmica aluminizada resgate und 50 

189 
Mascara cirúrgica com elástico tripla  - descartável caixa com 50 

unidades 
cx 2500 

190 
Mascara com tripla proteção antialérgica com elástico caixa com 

50 und 
cx 100 

191 Mascara de Venture com Conectores und 2 

192 Mascara N 95 und 500 

193 Mascara não reenalante  infantil und 7 

194 Mascara não reenalante Adulta und 7 

195 Mascara para nebulização adulto und 15 

196 Mascara para nebulização infantil und 15 

197 Óculos de Proteção und 100 

198 Oxímetro digital de dedo und 6 
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199 Papel lençol 50x50 rolo rl 1000 

200 Pinça Crille curva 14 cm und 15 

201 Pinça Crille reta 14 cm und 15 

202 Pinça de halsted curva (mosquito) 12 cm und 15 

203 Pinça de halsted reta (mosquito) 12 cm und 15 

204 Pinça dente de rato 14,5cm und 15 

205 Pinça dente de rato 16cm und 16 

206 Pinça Kelly curva und 6 

207 Pinça Kelly reta und 20 

208 Pinça kocher reta 14 cm und 15 

209 Pinça kocher reta 16 cm und 3 

210 Pinça Pean 14 cm und 15 

211 Pinças anatômicas 14,5cm und 15 

212 Porta agulha para fio de aço de 20 cm und 3 

213 Prancha de PVC de imobilização adulta und 2 

214 Prancha PVC de imobilização pediátrica und 1 

215 Preservativo masculino lubrificado cx c/144und. cx 100 

216 Pulseira para identificação de RN und 50 

217 Saco de lixo leitoso infectante de 100 l und 500 

218 Saco de lixo leitoso infectante de 50 l und 200 

219 Sais para reidratação oral pct para diluição em 1litro und 2500 

220 Seringa de 1 ml para  insulina com agulha cx  com 100 unidades cx 180 

221 Seringa de 10 ml cx com 100 unidades cx 75 

222 Seringa de 20 ml cx com 100 unidades cx 30 

223 Seringa de 3 ml cx com 100 unidades cx 70 

224 Seringa de 5 ml cx com 100 unidades cx 150 

225 Sonda aspiração de ponta rígida tipo yankauer und 10 

226 Sonda Aspiração traqueal nº 06 pct com 10 unidades pct 100 

227 Sonda Aspiração traqueal nº 08 pct com 10 unidades pct 430 

228 Sonda Aspiração traqueal nº 10 pct com 10 unidades pct 150 

229 Sonda Aspiração traqueal nº 12 pct com 10 unidades pct 150 

230 Sonda Aspiração traqueal nº 14 pct com 10 unidades pct 5 

231 Sonda Aspiração traqueal nº 16 pct com 10 unidades pct 5 

232 Sonda Aspiração traqueal nº 18 pct com 10 unidades pct 5 

233 

Sonda de Gastrostomia para Alimentação Enteral nº 20 

undconfeccionada em silicone (100%),possui disco externo para 

proteção e retenção com marcas de referência, balão interno para 

retenção, ponta distal com abertura e conector em Y. 

und 1 

234 Sonda demora (Foley) nº 08 cx com 10 unidades cx 2 
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235 Sonda demora (Foley) nº 10 cx com 10 unidades cx 2 

236 Sonda demora (Foley) nº 12 cx com 10 unidades cx 2 

237 Sonda demora (Foley) nº 14 cx com 10 unidades cx 10 

238 Sonda demora (Foley) nº 16 cx com 10 unidades cx 90 

239 Sonda demora (Foley) nº 18 cx com 10 unidades cx 110 

240 Sonda demora (Foley) nº20 cx com 10 unidades cx 90 

241 Sonda demora (Foley) nº22 cx com 10 unidades cx 90 

242 Sonda demora (Foley) nº24 cx com 10 unidades cx 2 

243 Sonda Nasogastrica  N° 08 pct com 10 unidades pct 3 

244 Sonda Nasogastrica  N° 10 pct com 10 unidades pct 25 

245 Sonda Nasogastrica  N° 12 pct com 10 unidades pct 25 

246 Sonda Nasogastrica  N° 14 pct com 10 unidades pct 3 

247 Sonda Nasogastrica  N° 16 pct com 10 unidades pct 3 

248 Sonda Nasogastrica  N° 18 pct com 10 unidades pct 2 

249 Sonda Nasogastrica  N° 20 pct com 10 unidades pct 2 

250 Sonda Nasogastrica  N° 22 pct com 10 unidades pct 2 

251 Sonda Nasogastrica  N° 24 pct com 10 unidades pct 2 

252 Sonda Uretral nº 06 pct com 10 unidades pct 3 

253 Sonda uretral nº 08 pct com 10 unidades pct 3 

254 Sonda uretral nº 10 pct com 10 unidades pct 750 

255 Sonda Uretral nº 12 pct com 10 unidades pct 3 

256 Sonda Uretral nº 14 pct com 10 unidades pct 3 

257 Sonda Uretral nº 16 pct com 10 unidades pct 3 

258 Sonda Uretral nº 18 pct com 10 unidades pct 3 

259 Sonda Uretral nº 20 pct com 10 unidades pct 3 

260 Sonda Uretral nº 22 pct com 10 unidades pct 3 

261 Soro fisiológico 0,9% 10 ml und 1500 

262 Soro fisiológico 0,9% 250 ml und 1500 

263 Soro fisiológico 0,9% 500 ml  Sistema Fechado und 7200 

264 Soro glicofisiológica 500 ml Sistema Fechado und 500 

265 Soro glicosado 10% 500 ml und 400 

266 Soro glicosado 5% 500 ml und 1000 

267 Soro Ringer com Lactato 500 ml Sistema Fechado und 400 

268 
Tala aramada com revestimento em EVA para imobilização 

30x08 cm PP 
und 4 

269 
Tala aramada com revestimento em EVA para imobilização 

53X08 cm P 
und 4 

270 
Tala aramada com revestimento em EVA para imobilização 

63x09 cm M 
und 4 
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271 
Tala aramada com revestimento em EVA para imobilização 

86x10 cm G 
und 4 

272 Tenciometro+esteto simples, adulto e fecho em velcro und 40 

273 Tenciometro+esteto simples, infantil e fecho em velcro und 15 

274 Termômetro clinico digital und 30 

275 Termômetro digital infravermelho und 10 

276 Termômetro digital max e min com cabo extensor und 20 

277 Tesoura cirúrgica romba/romba 17 cm und 3 

278 Tesoura mayo reta 14 cm und 10 

279 Tesoura para retirada de pontos und 10 

280 
Testes rápidos COVID-19 Ag (teste imunocromatográfico) 

cx/20und 
cx 140 

281 Testes rápidos COVID-19 com IgG / IgM test cx / 20 und cx 140 

282 Torneirinha para equipo und 400 

283 Touca descartável TNT pct com 100 unid pct 30 

284 Uripen (coletor de drenagem urinário masculino) und 2000 

285 
Válvula reguladora de pressão para cilindro com 01 manômetro 

para 02 
und 4 

286 
Válvula reguladora de pressão para cilindro com 01 manômetro 

para AR 
und 4 

287 Autoclave capidade 21L voltagem 220v und 10 

288 
Compressor Médico Odontológico Silencioso 30 litros, 6.5 pés, 

Isento de óleo, 220 v, Monofásico 
und 8 

289 

Ultrassom odontológico -  equipamento eletrônico, com 10 níveis 

de potência para o ultrassom. 

3 modos possíveis de operação (PERIO, ENDO e GERAL). 

Possui ajuste de fluxo de água. 

Equipamento portátil. 

Possui modo seco (DRY MODE) para procedimentos 

específicos. 

Peça de mão destacável, que permite a compra de sobressalentes, 

autoclavável a 135C°. 

Garantia: 12 meses. 

Possui bomba peristáltica interna. 

und 8 

290 

Fotopolimerizador Emitter L1 - Bivolt. Sem fio. Cor Preto  Luz 

azul gerada por LED de alta potência. Potência de luz: 1250 

mW/cm² 

und 10 

291 Acido fosfórico 37%  - kit com 3 seringas kit 70 

292 
Adesivo Single Bond com 10% em peso de carga (nanopartículas 

de sílica com tamanho de 5 nanômetros). Frasco com 6g  
und 30 
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293 Agulha gengival curta 30g caixa com 100 UNIDades cx 100 

294 Alavanca de pott und 10 

295 Alavanca inferior direita - tipo bandeirinha und 10 

296 Alavanca inferior esqueda - tipo bandeirinha und 10 

297 Alavanca seldin AD reta und 10 

298 Algodão em rolete com 100 UNIDades pct 800 

299 Anestésico lidocaína 2% sem vaso cx/50 cx 30 

300 Anestésico lidocaína 3% com vaso cx/50un cx 300 

301 
Anestesico lidocaina a 3% com noreprinefina 1:50000 com vaso 

cx/50 
cx 100 

302 
Anestesico mepivacaina 2% com epinefrina 1:50000 com vaso 

cx/50 
cx 30 

303 Anestésico topico und 15 

304 Aplicador de dycal duplo pequeno und 10 

305 Arco de isolamento young und 2 

306 
Babador Odontológico Impermeável e Descartavel cx com 100 

und 
cx 30 

307 Bandeja de inox 22x12x01 cm und 40 

308 Broca - 2082 und 10 

309 Broca - 2083 und 5 

310 Broca - 2084 und 40 

311 Broca - 3082 und 5 

312 Broca carbide FG Nº 02 und 10 

313 Broca carbide FG Nº 04 und 10 

314 Broca Cirurgica 702 und 10 

315 Broca Cirurgica 703 und 30 

316 Broca Cirurgica 8 und 30 

317 Broca Cirurgica Nº 702 com haste longa und 30 

318 Broca CP DRILL und 40 

319 Broca de Batt 12 und 40 

320 Broca de Lentulo N° 25 - aço inoxidável und 5 

321 Broca de Lentulo N° 30 - aço inoxidável und 5 

322 Broca de Lentulo N° 40 - aço inoxidável und 40 

323 

Broca em aço cirúrgico, que atua realizando o DESGASTE 

ANTICURVATURA da dentina CERVICAL, melhorando o 

acesso aos canais radiculares. Com reduzida PARTE ativa de 

7mm permite que a mesma pentre no terço cervical de forma 

suave e cumpra o objetivo de propiciar conicidade e regularidade 

às parede. Idealizada pelo Prof. Dr. Alexandre Capelli, com 

PATENTE DE INOVAÇÃO 0700372-2. 

und 4 



   

 
ESTADO DA BAHIA 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

35 

 

 

Prefeitura de Santa Rita de Cássia 
 

C P L 

 
________________ 

Assinatura do Pregoeira 
 

324 Broca Endo Z und 40 

325 Broca Esférica haste longa nº 2 und 20 

326 Broca Esférica haste longa nº 4 und 20 

327 Broca esferica N° 2 de Baixa Rotação und 14 

328 Broca esferica N° 4 de Baixa Rotação und 14 

329 Broca esferica N° 6 de Baixa Rotação und 14 

330 Broca largo peeso 03 und 8 

331 Brocas gates-glinden nº 01 cx 1 

332 Brocas gates-glinden nº 02 cx 1 

333 Brocas gates-glinden nº 03 cx 10 

334 Brocas gates-glinden nº 04 cx 1 

335 Cabo de bisturi Nº 03 und 8 

336 Cabo para espelho inox und 30 

337 
Caixa de filme  odontologico  E-Speed - adulto com 150 

UNIDades 
cx 25 

338 
Caixa de filme  odontologico  E-Speed - infantil com 150 

UNIDades 
cx 10 

339 

Caneta alta rotação com  rolamentos de ceramica – sistema push 

button borden 2 furos terminal metálico refrigeração tripla - 

autoclavavel 

und 10 

340 Carbono para ajuste oclusal cx 10 

341 Cimento cirúrgico líquido kit 10 

342 Cimento cirúrgico pó kit 10 

343 Cimento endodontico (pó e Líquido) cx 20 

344 Cimento Resinoso Fill Magic dual cement Kit com 2 unidades kit 4 

345 Clorexidina 2% - fr com 500ml fr 30 

346 Colete de chumbo und 1 

347 Colgadura para RX und 10 

348 Coltosol und 40 

349 Cone Acessório Guta Percha BS 28mm cx 40 

350 Cone Acessório Guta Percha FM 28mm cx 40 

351 Cone Acessório Guta Percha M 28mm cx 40 

352 Cone Acessório Guta Percha MF 28mm cx 40 

353 Cone Papel absorvente Tamanho M und 40 

354 

Contra ângulo Rotação (rpm) 0 a 20.000 Consumo de ar (L/min) 

65 Pressão (psi) 40 a 50 Spray Com spray Conexão Intra 

(universal) 

und 10 

355 Cunha de madeira sortido und 50 
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356 Cureta Gracey 11-12 und 4 

357 Cureta Gracey 1-2 und 4 

358 Cureta Gracey 13-14 und 4 

359 Cureta Gracey 3-4 und 4 

360 Cureta Gracey 5-6 und 21 

361 Cureta Gracey 7-8 und 10 

362 Cureta Gracey 9-10 und 4 

363 Curetas alveolares und 5 

364 Curetas de dentinária und 5 

365 Cursor de silicone STOP und 30 

366 Descolador de Periósteo de MOLT tipo cureta und 4 

367 EDTA 17% fr/20 ml und 10 

368 Endo Ice spray fr de 200ml fr 10 

369 Endo Z und 10 

370 Endogel - Clorexidina gel 2% und 20 

371 Escavador duplo Nº 05 (cureta dentinária) und 10 

372 Escavador duplo Nº 175 (cureta dentinária) und 10 

373 Escova de Robson CA preta und 10 

374 Espaçador digital A cx 2 

375 Espaçador digital B cx 2 

376 Espaçador digital C cx 2 

377 Espátula de madeira und 30 

378 Espátula de resina und 15 

379 Espátula Espanholinha und 4 

380 Espelho Bucal de 1° plano und 30 

381 Evidenciador  de placa bacteriana und 10 

382 Fio dental 500 metros rolo 30 

383 Fita de Poliester und 20 

384 Fita Matrix de aço 5005 mm und 50 

385 Fita Matrix de aço 5007 mm und 50 

386 Fixador para RX - fr com 500 ml fr 20 

387 Flúor 0,2% líquido -Embalagem de 500ml und 10 

388 Flúor gel Acidulado 200ml fr 50 

389 Fórceps adulto Nº 150 und 4 

390 Fórceps adulto Nº 151 und 4 

391 Fórceps adulto Nº 16 und 4 

392 Fórceps adulto Nº 17 und 4 

393 Fórceps adulto Nº 18L und 4 
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394 Fórceps adulto Nº 18R und 4 

395 Fórceps adulto Nº 65 und 16 

396 Fórceps adulto Nº 69 und 16 

397 Fórceps infantil Nº 101 und 16 

398 Fórceps infantil Nº 17 und 16 

399 Fórceps infantil Nº 18-L und 16 

400 Fórceps infantil Nº 18-R und 16 

401 Formocresol 10ml und 30 

402 Germerio 05 lts galão 2 

403 Glutaraldeído 2% und 30 

404 Gorro Cirurgico com elastico - pacote com 50 UNIDades pct 80 

405 Grampo 211 und 4 

406 Grampo 212 und 4 

407 Grampo 26 und 4 

408 Grampos para isolamento nº 14 cx 4 

409 Grampos para isolamento nº 201 cx 4 

410 Grampos para isolamento nº 205 cx 4 

411 Grampos para isolamento nº 206 cx 4 

412 Grampos para isolamento nº 207 cx 4 

413 Grampos para isolamento nº 210 cx 4 

414 Grampos para isolamento nº W8A cx 4 

415 Guta condensor (compactador de macSpadden) nº 40 de 25mm und 6 

416 Guta condensor (compactador de macSpadden) nº 60 de 25mm und 4 

417 Guta condensor (compactador de macSpadden) nº 80 de 25 mm und 4 

418 Guta percha acessoria F-1 cx 50 

419 Guta percha acessoria F-2 cx 50 

420 Guta percha acessoria R-7 cx 20 

421 Guta percha acessoria R-8 cx 100 

422 Guta percha calibrada 1ª série ( 15-40) cx 10 

423 Guta percha calibrada 2ª serie (45-80) cx 10 

424 Hemostático líquido frasco com 10ml  und 8 

425 Hidroxico de Cálcio PA und 8 

426 Hipoclorito de Sódio 2,5% und 45 

427 I.R.M. líquido und 50 

428 I.R.M. pó und 50 

429 Ionomero de vidro para restauração (pó e líquido) kit 160 

430 Kit posicionador adulto und 1 

431 Kit posicionador infantil und 1 
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432 Kit protaper 25 mm Kit 25 

433 Lençol de borracha para procedimento odontologico cx 40 

434 Limas automatizadas movimento reciprocante para G. smart plus und 40 

435 Limas automatizadas movimento rotatório para G. smart plus und 20 

436 Limas Hedstroen 15-40 (21 mm) cx 5 

437 Limas Hedstroen 15-40 (25 mm) cx 5 

438 Limas Hedstroen 45-80 (21 mm) cx 5 

439 Limas Hedstroen 45-80 (25 mm) cx 5 

440 Limas K 06 (25 mm) cx 40 

441 Limas K 08 (21 mm) cx 40 

442 Limas K 08 (25 mm) cx 40 

443 Limas K 10 (21 mm) cx 10 

444 Limas K 10 (25 mm) cx 40 

445 Limas K 15 25 mm cx 40 

446 Limas K 15-40 (21 mm) cx 10 

447 Limas K 15-40 (25 mm) cx 40 

448 Limas K 15-40 (31 mm) cx 10 

449 Limas K 30 25 mm cx 40 

450 Limas K 35 25 mm cx 40 

451 Limas K 40 25 mm cx 40 

452 Limas K 45 25 mm cx 40 

453 Limas K 45-80 (21 mm) cx 10 

454 Limas K 45-80 (25 mm) cx 40 

455 Limas K 45-80 (31 mm) cx 10 

456 Limas K 50 25 mm cx 40 

457 Limas K 55 25 mm cx 40 

458 Limas K 70 25 mm cx 40 

459 Limas K 80 25 mm cx 40 

460 Limas K 90-140 (25 mm) cx 40 

461 

Micro motor * Acoplamento Borden INTRAmatic. 

* Spray Interno. 

* Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. 

* Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro 

livre de 360º. 

* Esterilizável em autoclave até 135°C. 

* Garantia: 1 ano. 

und 5 

462 Moldeira aplicação fluor descartavél und 900 

463 Óculos de proteção und 20 

464 Óleo  spray lubrificante de turbina und 20 
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465 Paramonoclorofenol Canforado und 5 

466 Pasta profilatica und 20 

467 Pedra Afiar Arkansas und 10 

468 Pedra-pomes extra fina odontológica pacote com 500g pct 10 

469 Pinca clínica und 20 

470 Pinça Hemostática und 5 

471 Pincel Microbrush Regulador Fino C/100 und 120 

472 Placa de vidro de 10mm und 10 

473 Ponta Diamantada  3168 und 40 

474 Ponta Diamantada  haste longa nº 1016  und 120 

475 Ponta Diamantada 1012 und 40 

476 Ponta Diamantada 1016 und 80 

477 Ponta Diamantada 1019 und 200 

478 Ponta Diamantada 1035 und 10 

479 Ponta Diamantada 1036 und 200 

480 Ponta Diamantada 1111 und 40 

481 Ponta Diamantada 3082 und 200 

482 Ponta Diamantada 3083 und 20 

483 Ponta Diamantada 3097 und 40 

484 Ponta Diamantada 3118 und 40 

485 Ponta Diamantada 3118FF und 200 

486 Ponta Diamantada 3195 und 20 

487 Ponta Diamantada 3195F und 200 

488 Ponta Diamantada 3203 und 200 

489 Ponta Diamantada 5057 und 200 

490 Ponta Diamantada haste longa nº 1012 und 120 

491 Ponta Diamantada haste longa nº 1014  und 120 

492 Ponta Diamantada Nº 1011 und 40 

493 Ponta Diamantada Nº 1014 und 40 

494 Ponta papel ABS 1ª série ( cx c/ 120) cx 10 

495 Ponta papel ABS 2ª série ( cx c/ 120) cx 10 

496 Ponta papel ABS F-1  cx 80 

497 Ponta papel ABS F-2 cx 80 

498 Ponta para irrigação/aspiração 40x06 endo und 5 

499 Ponta para irrigação/aspiração 40x10 endo und 5 

500 Ponta para irrigação/aspiração 40x20 endo und 5 

501 Ponta para ultrassom jet laxis sonic- Shuster G5-S und 5 

502 Ponta para ultrassom jet laxis sonic- Shuster P4-S und 5 
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503 Ponta para ultrassom jet laxis sonic- Shuster P4-S und 5 

504 Ponta para ultrassom jet laxis sonic- Shuster T4-S und 5 

505 Ponta para ultrassom jet laxix sonic- shuster G4-S und 5 

506 Porta agulha Mayo Hegar de 16cm und 5 

507 Porta Matriz und 5 

508 Pote Dappen vidro und 5 

509 Refil de tamborel und 20 

510 Régua milimetrada und 10 

511 Resina  Flow A 2 und 50 

512 Resina Composta Microhibrida  A 3 - bisnaga com 4g  1ª linha und 60 

513 Resina Composta Microhibrida  A 3,5 - bisnaga com 4g  1ª linha und 60 

514 Resina Composta Microhibrida  p 1 - bisnaga com 4g  1ª linha und 60 

515 Resina Composta Microhibrida A 1 - bisnaga com 4g 1ª linha und 120 

516 Resina Composta Microhibrida A 2 - bisnaga com 4g 1ª linha und 60 

517 Resina Composta Microhibrida A2 - bisnaga com 4g 1ª linha und 120 

518 Resina Composta Microhibrida A4 - bisnaga com 4g 1ª linha und 60 

519 Resina Composta Microhibrida B2 - bisnaga com 4g 1ª linha  und 30 

520 Resina Composta Microhibrida B3 - bisnaga com 4g 1ª linha und 30 

521 Resina Composta Microhibrida C3 - bisnaga com 4g 1ª linha und 120 

522 Resina Flow A 1 und 50 

523 Revelador para RX - fr com 500 ml fr 30 

524 
Seladora Manual 30 cm com Temporizador – Ferro alimentação 

220v Tamanho da máquina: 450 x 170 x 80 mm 
und 10 

525 Selante fóssulas e fiscuras Matizado seringa com 2g und 50 

526 Seringa de Carpule und 10 

527 Sobreluva pct c/ 100und pct 50 

528 Solução de Milton und 20 

529 Sonda Exploradora und 10 

530 Sonda Milimetrada Willians und 3 

531 Sugador cirurgico descartavel - caixa com 50 unidades pct 60 

532 Sugador descartavel pacote com 50 UNIDades pct 800 

533 Taça de borracha para profilaxia und 50 

534 Tamborel Clean Stand Und  10 

535 Tesoura de Ìris 11,5/12cm und 5 

536 Tiras de lixa acabamento resina und 10 

537 Tiras de lixa aço 6 mm - pacote com 12 UNIDade pct 5 

538 Creme dental 90g und 5000 

539 Escova dental tipo macia adulta und 5000 
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540 Escova dental infantil und 7200 

541 Fio dental 25 m und 5000 

542 Aciclovir 200mg comprimido  comp. 2000 

543 Ácido Acetilsalicílico 100 mg comprimido  comp. 50.000 

544 Acido Fólico 5mg comprimido comp. 100.000 

545 
Ácido valpróico 576mg comprimido (equivalente a 500mg de 

Ac. Valpróico). 
comp. 20.000 

546 Albendazol 400mg comprimido Mastigável  comp. 5.000 

547 Albendazol 40mg/ml Suspensão Oral  fr. 3.000 

548 Alendronato de Sódio 70mg comprimido comp. 1000 

549 Amitriptilina 25mg comprimido comp. 70.000 

550 
Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg 

comprimido 
comp. 1.000 

551 Amoxicilina + Clavulanato de potássio suspensão fr 60 

552 Amoxicilina 500mg Cápsula  comp. 35.000 

553 Amoxicilina 50mg/ml Pó para Suspensão Oral fr 600 

554 Anlodipino 5mg comprimido   comp. 50.000 

555 Atenolol 50mg comprimido  comp. 50.000 

556 Azitromicina 40mg/ml  Pó para Suspensão Oral fr 2000 

557 Azitromicina 500mg comprimido  comp. 25.000 

558 
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI Pó p/ Suspensão 

Injetável 
amp. 2000 

559 
Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina potássica 

3.000.000UI + 100.000UI 
amp. 200 

560 BenzoilMetronidazol 40/ml suspensão Oral fr. 3.000 

561 Biperideno 2mg comprimido  comp. 30.000 

562 

Cálcio em combinação com vitamina D ou outros medicamentos 

- Demoninação genérica (carbonato de cálcio + colecalciferol) 

Concentração ( 500mg + 400UI) 

comp. 10.000 

563 Captopril 25mg comprimido  comp. 50.000 

564 Carbamazepina 200mg comprimido comp. 100.000 

565 Carbamazepina 20mg/ml fr. 15.000 

566 Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 500mg + 400UI comp. 7.000 

567 Cefalexina 500mg Cápsula  comp. 40.000 

568 Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral fr. 1000 

569 Ciprofloxacino 500mg comprimido comp. 50.000 

570 Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml Solução Injetável amp 500 

571 Clorpromazina 100mg comprimido comp. 40.000 

572 Dexclorfeniramina 0,4mg/ml Xarope  fr 2.000 

573 Dexclorfeniramina 2mg comprimido comp 20.000 
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574 Diazepam 10mg comprimido comp. 100.000 

575 Diazepam 5mg comprimido comp. 80.000 

576 Digoxina 0,25mg comprimido comp. 15.000 

577 Enalapril 20mg comprimido  comp. 400.000 

578 Enalapril 5mg comprimido comp. 250.000 

579 Estearato de Eritromicina 500mg Cápsula comp. 100000 

580 Etilestradiol +Levonorgestrel 0,03+0,15mg comprimido comp 100.000 

581 Fenitoina 100mg comprimido comp. 80.000 

582 Fenobarbital 100mg comprimido comp. 100.000 

583 Flouxetina 20mg Cápsula comp. 100.000 

584 Fluconazol 150mg Cápsula  Cápsula 5.000 

585 Furosemida 40mg comprimido comp. 45.000 

586 Glibenclamida 5mg comprimido comp 200.000 

587 Glicazida 30mg comprimido comp 50.000 

588 Haloperidol 1mg comprimido  comp. 10.000 

589 Haloperidol 5mg comprimido comp. 60.000 

590 Haloperidol solução Oral 2mg/ml comp. 1.000 

591 Haloperidol, decanoato solução injetável 50mg/ml amp. 1.000 

592 Hidroclorotiazida 25mg comprimido  comp. 400.000 

593 Ibuprofeno 50mg/ml Solução Oral (Gotas) fr. 2.000 

594 Ibuprofeno 600mg comprimido  comp. 60.000 

595 Levodop+ Carbidaopa 250mg+25mg  comprimido comp. 15.000 

596 Levodopa+Beserazida 100mg+25mg comprimido comp. 15.000 

597 Levotiroxina 100mcg comprimido comp 5.000 

598 Levotiroxina 25mcg comprimido comp 2.000 

599 Loratadina 10mg comprimido comp 12.000 

600 Loratadina 1mg/ml Xarope  fr 1.000 

601 Losartana Pótassica 50mg comprimido comp. 400.000 

602 Medroxiprogesterona 150 mg - injetavel ampola 100 

603 Metformina 850mg comprimido comp 250.000 

604 Metildopa 250mg comprimido  comp. 50.000 

605 Metronidazol 100mg/g Gel Vaginal Tb. 800 

606 Metronidazol 250mg comprimido  comp. 30.000 

607 Miconazol Creme 2% Tb 1.000 

608 Noretisterona 0,35mg comp 30.000 

609 Noretisterona injetavel ampola 1.000 

610 Nortriptilina 25mg cápsula  cap. 15.000 

611 Nortriptilina 50 mg cápsula  cap. 15.000 
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612 Omeprazol 20mg Cápsula  comp. 80.000 

613 Paracetamol 200mg/ml Solução Oral  fr. 2.000 

614 Paracetamol 500mg comprimido comp 60.000 

615 Prednisona 20mg comprimido comp 10.000 

616 Prednisona 5mg comprimido comp. 5.000 

617 Prednisona Solução Oral 4,02 (Equivalente a 3mg/mL) fr 200 

618 Propranolol 40mg comprimido comp. 50.000 

619 Sinvastatina 20mg comprimido comp 150.000 

620 Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80 mg comp. comp. 30.000 

621 Sulfametoxazol + Trimetoprima 40mg+8mg/ml fr. 1.000 

622 Sulfato Ferroso 25mg/ml Solução Oral fr 500 

623 Sulfato Ferroso 40mg comprimido  comp. 100.000 

624 Dipirona gotas 25mg/ml fr. 5.000 

625 Atenolol 25mg comprimido comp. 15.000 

626 Metformina 500mg (de liberação controlada) comprimido  comp. 5.000 

627 Cetoconazol Creme 20mg/g Tb. 1000 

628 Bacitracina + Neomicina Pomada Tb. 1500 

629 Sulfadiazina de prata pomada Tb 650 

630 Citalopram 20mg  comp. 5.000 

631 Clonazepam 2mg  comp. 10.000 

632 Paroxetina 20mg  comp. 5.000 

633 Risperidona 1mg  comp. 20.000 

634 Risperidona 3mg  comp. 20.000 

635 Sertralina 50 mg  comp. 5.000 

636 Topiramato 25mg (AMATO) comp. 2.000 

637 Valproato de sodio suspensão susp. 5.000 

638 Prometazina 25mg comprimido comp. 100.000 

639 Simeticona 75mg ml GOTAS fr. 1000 

640 Ambroxol 15mg/ml Xarope Adulto fr. 1.000 

641 Ambroxol 15mg/ml Xarope Infantil fr. 1.000 

642 Fenoterol Gotas 5mg/ml (0,25mg/gota) fr. 200 

643 Acetilcisteína 100mg xarope sem açucar com 120ml fr 70 

644 Ad-Til fr/10 ml und 40 

645 Clenil A em Flaconete cx com 10x2ml cx c/ 10 und cx 36 

646 Domperidona 1mg/ml susp. Frasco de 100ml und 40 

647 Lactulose c /120 ml fr 50 

648 Sulfato Ferroso suspenção c/100 ml und 40 

649 Vitamina C gotas fr/30 ml und 40 
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650 Ácido ascórbico 100 mg/ ml 5 ml amp 500 

651 Ácido tranexâmico 250 mg/ 5 ml amp 300 

652 Adenosina 3mg/2mL amp 50 

653 Aminofilina 24 mg/ ml 10 ml amp 100 

654 Bicarbonato sódico 8,4% 10 ml amp 50 

655 Biperideno injetável 5 mg/ 1ml amp 50 

656 Bissulfato de glopidogrel 75mg comp 100 

657 Brometo de fenoterol  20 ml fr 12 

658 Brometo de ipratrópio 20 ml fr 12 

659 Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ ml 1 ml amp 1700 

660 
Butilbrometo de escopolamina mg/ml + dipirona sódica 500 

mg/ml 5 ml 
amp 2800 

661 Captopril 25 mg sublingual comp 200 

662 Captopril inj 25mg amp 350 

663 Carvão ativado em pó 250 g frasco 2 

664 Cefalotina sódica 1g inj amp 50 

665 Ceftriaxona 1g EV ampola amp 500 

666 Ceftriaxona 500mg EV ampola amp 100 

667 Cetoprofeno 100 mg inj pó liofilico amp 200 

668 Cetoprofeno 50 mg/ml inj 2ml amp 50 

669 Cimetidina 150 mg/ml  inj 2 ml amp 100 

670 Cimetidina 2 ml amp 100 

671 Citrato de fentaníla  78,5 mcg/ml inj amp 300 

672 Citrato de fentaníla 0,0785 inj  mg/ml amp 100 

673 Cl de etilefrina 10 mg/ ml 1 ml amp 50 

674 Clindamicina 150mg/mL EV ampola und 200 

675 Cloreto de potássio 19,1% 10ml inj amp 50 

676 Cloreto de sódio 20% 10 ml inj amp 50 

677 Cloreto suxametonico 100 mg pó liofilico amp 50 

678 Cloridrato de amiodarona  50 mg/ml 3 ml amp 100 

679 Cloridrato de amiodarona 200 mg com 100 

680 Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/ml amp 200 

681 Cloridrato de dobutamina  250 mg/ 20 ml amp 50 

682 Cloridrato de dopamina 5 mg/ ml 10 ml amp 50 

683 Cloridrato de etilefrina 10 mg/ ml 1 ml amp 50 

684 Cloridrato de hidralalazina  20 mg/  ml 1 ml amp 200 

685 Cloridrato de lidocaína 1% 10 ml  ampola amp 50 

686 Cloridrato de lidocaína 20 mg/ ml 20 ml frasco ampola frasco 100 

687 Cloridrato de metoclopramida 10 mg/ 2ml amp 1200 
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688 Cloridrato de ondansetrona 2mg/ml 2 ml amp 250 

689 Cloridrato de ondansetrona 8mg/ ml 4 ml amp 300 

690 Cloridrato de pentidina 50 mg/ ml. 2ml amp 100 

691 Cloridrato de prometazina 25 mg/ ml 2 ml amp 1150 

692 Cloridrato tramadol 50 mg/ ml 2 ml amp 400 

693 Clorpromazina 3 mg/2mL amp 100 

694 Colagenase + Clorafenico 150g pomada/creme und 150 

695 Complexo B inj/2 ml amp 1500 

696 Deslanosideo 0,4 mg/ ml 2ml amp 100 

697 Dexametasona 2mg/mL frasco - ampola 2,5mL ampola amp 100 

698 Dexametasona 4mg inj c/ 1ml amp 800 

699 Diazepam 0,5 mg/ 2 ml amp 100 

700 Diazepam 10 mg/ 2 ml amp 500 

701 Diclofenaco  sódio 25 mg/ ml 3ml amp 350 

702 Diclofenaco potássio 75 mg/  3 ml amp 2000 

703 Dipirona 1g comp 2000 

704 Dipirona sódica  500 mg/ml 2 ml amp 3000 

705 Enoxaparina sódica 20 mg/ 0,2 ml 0,2 ml amp 50 

706 Epinefrina 1 mg/ml 1 ml amp 200 

707 Etomidato 2mg/ml amp 50 

708 Fenitoína sódica 5% 50 mg/l  5 ml amp 200 

709 Fenobarbital 200mg/mL 2ML amp 200 

710 Flumazenil 0,1 mg/mL 5ml amp 50 

711 Fosfato de clindamicina 150 mg/ ml amp 50 

712 Furosemida  20 mg /ml 2 ml amp 1000 

713 Furosemida inj 10mg/ml 02 ml amp 200 

714 Gentaminica 80mg 2 mL ampola amp 100 

715 Glicose 25% 10 ml amp 1050 

716 Glicose 50% 10 ml amp 400 

717 Glucanato de cálcio  10% 0,9 mg/100mL amp 50 

718 Haloperidol 5 mg/ml 1 ml amp 400 

719 Hemitartarato de norepinefrina 4mg/ml amp 200 

720 Heparina sódica 5.000 UI  subcutânea amp 50 

721 Hidrocortisona 100mg pó liófilico inj amp 700 

722 Hidrocortisona 500mg pó liófilico inj amp 500 

723 Isossorbide de 10 mg sublingual comp 200 

724 Ivemerctina 6 mg comp 2000 

725 Lidocaína solução spray 10% c/50ml frasco 3 
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726 Lidogel 30g tb 50 

727 Maleato de metilergometrina 0,2 mg/ml 1 ml amp 50 

728 Manitol 20% 250 ml und 50 

729 Metoprolol 5 mg/ 5ml amp 50 

730 Metronidazol 15mg/ml 100 ml EV ampola amp 100 

731 Midazolam  15 mg/ 3ml amp 300 

732 Midazolam 50mg/5ml amp 200 

733 Morfina 10 mg/ml 1ml amp 200 

734 Naloxona 0,4 mg1ml amp 50 

735 Nitroglicerina 30 mg/ml amp 50 

736 Nitroprusseto de sódico 25 mg/ml amp 50 

737 Ocitocina SUI/ ml frasco ampola frasco 4 

738 Omeprazol sódico 40 mg pó liofílico amp 100 

739 Paracetamol 750 mg comp 2000 

740 Piracetam 200mg/5ml amp 50 

741 Polivitamínico 2ml amp 500 

742 Ranitidina 50mg\2mL 2 mL ampola und 50 

743 Salbutamol 100mcg /dose spray oral  com 200 doses c/14,6ml und 100 

744 Sulfato de atropina 0,25 mg/ml 1 ml amp 100 

745 Sulfato de efedrina 50 mg/ml 1 ml amp 50 

746 Sulfato de magnésio 50% 10 ml amp 50 

747 

Suplemento alimentar em comprimidos revestidos (vit. C 500mg, 

vit D 1000UI, vit E 50mg, zinco 28mg, Selenio 75mcg ) frasco 

com 30cpr 

fr 500 

748 Transamin inj 2,5ml amp 150 

749 Vitamina C inj 500mg c/5 ml amp 1500 

750 ABO + FATOR RH kit 2 

751 Acido Úrico kit 3 

752 Colesterol liquido enzimatico 200 ml Und 10 

753 Colesterol liquido enzimático 200 ml. kit 10 

754 Conjunto para coloração de Zihiel Neelsen. kit 2 

755 Corante hematologico rapido Kit 2 

756 Corante hematológico rápido kit 2 

757 
Detergente  para equipamento de hematologia Esmerald. ( 

ABOUT) fr/960ml 
fr 2 

758 
Diluente 20 litros para equipamento de hematologia Esmerald. ( 

ABOUT 
gl 2 



   

 
ESTADO DA BAHIA 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

47 

 

 

Prefeitura de Santa Rita de Cássia 
 

C P L 

 
________________ 

Assinatura do Pregoeira 
 

759 

FATOR REUMATÓIDE Látex: Conteúdo do kit: 7-       

Suspensão de látex revestida com IGG humana (1,5 ml), 8-       

Soro controle positivo (0,5 ml), 9-       Soro controle negativo (1 

ml), 10-    Varetas plásticas (60 und.), 11-    Cartões-teste (2), 12-    

Instruções para uso. Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: 

Determinação qualitativa e semi - quantitativa dos Fatores 

Reumatóides (fr). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos 

para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do 

kit. Reação: 2 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade 

analítica: 8ui/ml. Embalagem constandodados de identificação e 

procedência data de fabricação e validade com registro com 

órgão competente. 

kit 4 

760 
Galeria para Tubo de Ensaio de 10 ml com capacidade para 90 

tubos 
und 10 

761 
Galeria para tubo de ensaio de 4 ml com capacidade para 90 

tubos 
und 10 

762 Glicose liquido enzimático de 500 ml. kit 10 

763 Glicose liquido enzimático de 500 ml. kit 2 

764 kit HbA1c BIRREAGENTE ( Hemoglobina Glicada) kit 1 

765 
Kit para determinacao quantitativa de estreptolisina O (ASLO), 

suspençao em latex de 1,5 ml. 
kit 3 

766 
Kit para determinacao quantitativa de proteina C reativa 

,suspensão em latex de 1,5 ml (PCR). 
kit 3 

767 1.1         Lamina p/ microscopia 26x76 borda fosca c/50  cx 4 

768 Liquido de Turk Fasco de 500 ml und 2 

769 Lisante para equipamento de hematologia Esmerald. ( ABOUT) kit 2 

770 
 Lisante para equipamento de hematologia Esmerald. ( ABOUT) 

fr/960ml 
Fr  2 

771 para secreção varginal (GRAN) kit 2 

772  Placa Câmara de Neubauer Und 1 

773 
Ponteiras para micropipeta undiversal 5 a 1000µl –  azul - 

Embalagem com 1000 unidades 
cx 5 

774 
Ponteiras para micropipeta undiversal 5 a 200µl – amarela - 

Embalagem com 1000 unidades. 
cx 5 

775 Tampas pressão int. para tubo diam. 12 mm und 1000 

776 
Teste beta HCG para determinação qualitativa de HCG para 

diagnóstico da Gravidez. 
kit 4 

777 TGO ENZIMATICO kit 3 

778 TGP ENZIMATICO kit 3 

779 Triglicerídeos  liquido enzimático 200 ml. kit 10 

780 Tromboplastina ( TP ) Cx com 10 fr de 5 ml kit 1 

781 Tubo a vàcuo com  EDTA de 4 ml, cx/ 100 unidades cx 10 
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782 
Tubo a vacuo com acelerador de coagulo  tampa vermelha de 

10ml  c/100und  
cx 10 

783 
Tubo capilar para micro-hematocrito sem heparina fr/500 

unidades 
fr 5 

784 Tubo de ensaio de vidro 4 ml com c/500 und. cx 1 

785 Tubos a vaco com Citrato 4ml , tampa azul cx/100 cx 4 

786 Tubos a vaco com Fluoreto 4 ml, tampa cinza cx/100 cx 10 

787 Tubos PP 12x75mm – 5 ml und 1000 

788 Uréia Enzimática. kit 2 

789 V.D.R.L fr 5 

 

a cotação pelo portal do Ministério da Saúde, através do Banco de Preço da Saúde BPS 

 http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/economia-da-saude/banco-de-precos-em-saude/ 

E pela Ata de Registro de Preço 

 

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.  

 

5.1. A licitante vencedora deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e 

especificações do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços 

apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.  

5.2. A contratada deverá efetuar a prestação de serviços de implantação de Serviços de acordo ao 

pedido da secretaria.  

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

 

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à 

licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.  

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o do objeto da presente licitação, não cabendo à 

Municipalidade, nenhum custo adicional.  

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria. 

http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/economia-da-saude/banco-de-precos-em-saude/treinamentos
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6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta 

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento 

ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.  

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao 

apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento 

contratual.  

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes 

documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; 

c)Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal. 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer 

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito a qualquer compensação. 

 

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

 

7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será 

apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.  

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços; 

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; e 

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 

Referência. 

 

9.  – SANÇÕES 

 

9.1.  Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita, 

no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou 

parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 

ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), 

por descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as 

especificações contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia 

de atraso), calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do 

inadimplemento da execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do 

recebimento da notificação oficial; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de 

ocorrer a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que 

poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 

nº 8.666/93; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de 

Santa Rita de Cássia e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

poderá ser concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
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9.2.  As multas previstas nas alíneas “b” e “c”, serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas. 

9.3.   As sanções previstas, nas alíneas “a”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas juntamente com a da 

alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

9.4.  A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

9.5.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

9.6.  A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva. 

9.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação 

financeira, calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima 

quarta deste Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face 

provimento de recurso, também será acrescido de compensação financeira calculada pela 

mesma fórmula. 

9.8.  Caberá ao responsável designado pela Prefeitura, para fiscalização e acompanhamento da 

execução contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção 

das penalidades de que trata esta Cláusula. 

9.9. De acordo com o Art. 7º, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 
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10.  PERÍODO CONTRATUAL 

 

10.1. O prazo de execução do contrato será de 9 ( nove) meses, contados a partir da sua assinatura.  

 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1.  A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pelo Gabinete do 

Prefeito.  

11.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na 

entrega prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante. 
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _XXX/PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº     /2021. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à xxxxxxxxxxx, nº 01 - Centro, Santa Rita de Cássia, Estado do Bahia, 

CEP: xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ N.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx representado pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG.: 6055404 SSP/BA, CPF nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e pelo(a) Secretária(o) Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Srª........................... [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade 

nº ........................... [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº 

..........................., nomeado pelo Decrerto xx/2021 doravante denominado CONTRATANTE, e 

.............................., [qualificação completa da pessoa física ou jurídica], inscrito(a) no CNPJ/MF ou 

CPF/MF sob o nº ............................, com endereço na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da 

Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, 

Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997 e demais legislações 

informadas no Termo de Referência anexo ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021, 

correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***/2021, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1.  O objeto deste contrato é ............................, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência – Anexo I, do Edital. para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 

necessidades da Administração Pública Municipal, originária do processo licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico N°/2021  e Processo Administrativo N° /2021 , conforme Anexo deste Termo de 

Contrato de Prestação de Serviço. 

§ 1° - Os preços do CONTRATADO, relacionados no anexo constantes deste Termo de Contrato de 

Prestação de Serviço ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e 

do(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) entre o CONTRATADO e o MUNICIPIO DE 

SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. 
 

§ 2° - Fica o CONTRATADO obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas 

mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se 
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fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e 

as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1° e 2° do art. 65 da 

Lei 8.666/93. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo 

e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO  
 

2.1. O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 

 

I) Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio 

de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 

II) Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002; 

III) Decreto n°3.555, de 8 de agosto de 2000;  

IV) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014. 

V) Decreto 10.024/2019 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEICULAÇÃO.  

 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da Licitação, promovida 

pelo Pregão Eletrônico nº XXX/2021, Processo Administrativo nº XX/2021 em que à 

CONTRATADA foi ratificada o objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

4.1. O valor do presente contrato é de xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo 

com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA na Licitação 

Pregão Eletrônico nº _____/______, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do 

presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

 

Item Descrição Unid. Quant. Vl. Total 

     

     

 

4.2. O pagamento será realizado de acordo com a solicitação após a emissão da Nota Fiscal, e estarão 

inclusos todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, 

impostos e taxas de qualquer natureza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

que é parte integrante deste, entendido este como preço justo e suficiente dos serviços, objeto deste 

instrumento. 

 

4.3.  A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 

deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
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4.4.  A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

 

4.5. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, após a 

entrega do bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e 

aprovada(s) pelo setor de liquidação do Município. 

4.6. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 

para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 

reapresentação para efeito de pagamento. 

 

4.7.  A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato 

 

4.8. Em se tratando de execução de serviço, serão divididos da seguinte maneira:  o valor global dos 

serviços 40% (quarenta por cento) referem-se aos custos da CONTRATADA, tais como despesas 

com materiais, insumos, hospedagens e alimentação, e 60% (sessenta por cento) referem-se à 

prestação dos serviços aqui estipulados. A empresa deverá emitir o relatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação orçamentária: 

 

 Unidade:  

 Atividade:  

 Elemento de Despesa:  

 Fonte: 00 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

1) DO REAJUSTE  

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos eventuais 

aditivos firmados.  

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS  

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da 
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proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não 

previstos originariamente. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos 

custos e em casos de contratação de terceirização.  

3) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d).  

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos 

custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura 

para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO 

 

7.1. O prazo de vigência e execução do CONTRATO é de até 09 (nove) meses da data da sua 

assinatura. 

 Parágrafo 1º. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e 

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no 

parágrafo 2º.  

Parágrafo 2º. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura 

quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo 

com as práticas de mercado. 

Parágrafo 3º. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo 

com os Art. 57, seus incisos, parágrafos e alíneas e 65 seus incisos, parágrafos e alíneas da Lei 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATANTE 

 

8.1.1. Notificar, por escrito, à CONTRATADAS quaisquer irregularidades encontradas na prestação 

de serviços;  

8.1.2 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos serviços, efetuando os 

pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Edital; 

8.1.3 Participar das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle dos serviços;  

8.1.4 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

8.1.5 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas 

pelo fornecedor;  

8.1.6 Relatar à empresa as eventuais ocorrências havidas no período; de vigência do contrato, 

podendo solicitar documentação referente à procedência dos produtos ou analise sobre sua qualidade 

por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para a Contratante.  

8.1.7 Solicitar fornecimento de ticket combustível por escrito;  
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8.1.8 Responsabilizar-se pela guarda e uso dos cartões fornecidos pela Contratada;  

8.1.9 Arcar com os custos de fornecimento de cartões adicionais para substituir os danificados ou 

extraviados por culpa de seus próprios funcionários;  

8.1.10 Nomear fiscal de contrato, ao qual compete, por escrito:  

8.1.10.1 Solicitar substituição de cartões danificados, extraviados ou que apresentem defeito;  

8.1.10.2 Solicitar credenciamento de novos postos;  

8.1.10.3 Solicitar alteração do saldo mensal dos cartões para mais ou para menos;  

8.10.4 Solicitar a substituição de equipamentos defeituosos, assinando - lhe o prazo de 10 dias úteis a 

contar da notificação;  

8.1.10.5 Comunicar ao Contratado o extravio de cartão magnético. 

81.11. Efetuar o pagamento à contratada no prazo da Cláusula do pagamento deste contrato. 

8.1.12. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar a execução 

do objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 

Termo de Referência. 

8.1.13.  Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

8.1.14. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o objeto que estejam em 

desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 

insuficientes ou inadequados; 

8.1.15. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;  

8.1.16. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 

necessárias à execução do contrato. 

8.1.17. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

8.1.18. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

8.1.19. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.1.20. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

8.2. DA CONTRATADA 

 

8.2.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.  

8.2.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 

integrantes deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 

CONTRATADA a:  

8.2.3. Além dos postos credenciados no município, a contratada deve credenciar outros postos no 

percurso, na condição de que a distância máxima entre eles não ultrapasse a 85 (oitenta e cinco) km;   

8.2.4. Credenciar junto ao Contratante um preposto pra prestar esclarecimentos e atender as 

reclamações / solicitações que surgirem durante a execução do contrato.  
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8.2.5. Gerar senha para cada usuário dos veículos oficiais, ou disponibilizar meios para que o fiscal 

do contrato cadastre as senhas das pessoas autorizadas a abastecer;  

8.2.6. Garantir o fornecimento de combustíveis nos postos credenciados nos horários das 00h às 

23h59min, inclusive aos sábados, domingos e feriados;  

8.2.7. Expedir comprovantes de abastecimento com as informações exigidas o item 8.2.29;  

8.2.8. Substituir os equipamentos defeituosos no prazo de 10 dias úteis, a contar da notificação por 

escrito;  

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

8.2.10. Fornecer cartões magnéticos individuais para cada veículo integrante da frota do contratante; 

sendo que os custos dos cartões iniciais deverão estar embutidos na proposta contratada;  

8.2.11. Substituir às suas expensas, e no prazo de 10 dias úteis, os cartões que apresentarem defeitos, 

sem nenhum custo adicional à Administração; 

8.2.12. Cadastrar, no prazo de 48 horas, após do início da vigência do contrato e sem custos para o 

contratante, todos os funcionários autorizados a utilizar os cartões pata efetuar abastecimentos; 

8.2.13. Garantir o fornecimento de combustíveis aos veículos que estejam com os cartões magnéticos 

defeituosos ou recolhidos para manutenção ou substituição. 

8.2.14. Fornecer cartões adicionais para substituir os que por ventura venham a ser extraviados ou 

danificados, sem nenhum custo adicional à Administração; 

 8.2.15. Fornecer ao Contratante as senhas individuais e código identificador de cada servidor 

autorizado a efetuar abastecimentos; 

8.2.16. Responder às notificações no prazo estabelecido. 

8.2.17 Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao 

Contratante;  

8.2.18 Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições exigidas para habilitação;  

8.2.19 Efetuar o fornecimento de combustíveis, ainda que em quantidades inferiores à quantidade 

inicialmente prevista;  

8.2.20 Disponibilizar, até o 5o dia útil de cada mês, planilha eletrônica contendo todos os 

abastecimentos realizados no mês anterior e que serão faturados no mês em curso; 

8.2.21 Apresentar, até o 10° dia útil de cada mês, a fatura para pagamento;  

8.2.22 Responsabilizar-se pela qualidade do combustível fornecido, arcando com eventuais avarias 

comprovadamente ocorridas no veículo por descumprimento dessa obrigação;  

8.2.23 Aceitar acréscimos ou diminuições da quantidade licitada dentro dos limites estabelecidos na 

lei 8.666/93;  

8.2.24 Garantir o fornecimento de combustível para cada veículo até o limite previsto no saldo do 

cartão magnético;  

8.2.25 O saldo mensal de combustível (gasolina, etanol, diesel comum e díesel S10) nos cartões de 

cada veículo será determinado pela Administração e pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura 

Municipal;  

8.2.26 Alterar, por solicitação do Contratante, o saldo mensal dos cartões para mais ou para menos; 

8.2.27 Encerrar o saldo dos cartões no ultimo dia de cada mês;  

8.2.28 Renovar o saldo dos cartões todo dia Io de cada mês;  

8.2.29 Fornecer comprovante de abastecimento contendo as seguintes informações: 

 

I. Data de abastecimento;  
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II. Modelo do veiculo;  

 

III. Placa do veiculo;  

 

IV. Km no momento do abastecimento;  

 

V. Nome do posto que realizou o abastecimento;  

 

VI. Cidade onde foi realizado o abastecimento;  

 

VII. Tipo de combustível;  

 

VIII. Quantidade em litros de combustível fornecido; 

 

 IX. Identificação do motorista que efetuou o abastecimento; 

 

8.2.30 Os abastecimentos serão realizados obrigatoriamente por meio de cartão magnético;  

8.2.31 Após a assinatura do contrato, será concedido o prazo de 10 (dez) dias para a Contratada se 

adaptar a estas modalidades de fornecimento e controle;  

8.2.32 Responsabilizar-se por abastecimentos fornecidos a pessoas não autorizadas pelo Contratante;  

8.2.33 Não abastecer à conta do Contratante, veículos que não sejam de sua propriedade com exceção 

dos locados, mesmo que utilizando ticket combustível ou cartão magnético de veículo oficial;  

8.2.34 Informar ao Contratante sempre que credenciar ou descredenciar postos de combustível;  

8.2.35 Cadastrar, quando solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, novos postos para abastecimento 

nas localidades solicitadas pela contratante;  

8.2.36 Manter atualizada a relação e postos credenciados para abastecimento;  

8.2.37 Disponibilizar o fornecimento do objeto desta licitação nos estabelecimentos credenciados 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou 

condição estabelecida;  

8.2.38 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se 

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência Prefeitura de Santa Rita de Cássia, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 

 8.2.39. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante aos produtos, assim como 

ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;  

8.2.40 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal quaisquer alterações ocorridas no endereço, 

conta bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

8.2.41 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela 

Contratante;  

8.2.42 É de total responsabilidade da contratada;  

8.2.42.1 Todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, ou a 

terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, será cobrado à 

contratada;  

8.2.42.2 Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos 
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casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo-o esta Prefeitura de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade;  

8.2.43 Toda e qualquer multa, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura Municipal por 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado 

na execução do contrato, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 

devido à contratada, o valor correspondente.  

8.2.44 Desde já a contratada autoriza a Prefeitura Municipal, a descontar o valor correspondente aos 

referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 

devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a previa 

defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:  

 

9. 1. Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o 

licitante que: 

9.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas 

hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 

9.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento 

falso; 

91.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

9.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 

9.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

9.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  

9.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

9.1.8 - A aplicação da sanção de que trata deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do 

CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF;  

9.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93, aplicam-se a este Contrato.  

 

9. 2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções 

de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas 

contratuais.  

 

9.3 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante 

equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do 

Código Civil. 

 

9.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE 

poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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9.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento 

do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos: 

9.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um 

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;  

9.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou 

ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do 

vencimento do prazo para início da execução do objeto;  

9.4.1.3 - Quando se tratar do fornecimento, caso seja identificado atraso superior a já especificado 

anteriormente no cumprimento das metas em relação ao solicitado, não justificado pela empresa 

contratada.  

9.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, 

sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 

9.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas 

da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do 

mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

9.4.2.1 - Nos casos de atrasos:  

9.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 

licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 

vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 

4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 

licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 

30 (trinta) dias;  

9.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 

entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 9.4.2.1.1 e 9.4.2.1.2; 

 

9.5 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

9.5.1. - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a 

parte inadimplente; 

9.5.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 

licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.  

9.5.3. - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da 

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a 

oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem:  

9.5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 

9.5.1.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  

9.5.1.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

9.5.1.3.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços 
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ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore,  que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de 

cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo 

de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

9.5.1.3.5. - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

9.5.1.3.5.1. - O atraso na execução do objeto deste contrato não superior a 05 (cinco) dias; e 

9. 5.3.5.2. - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

9. 5.2. - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

9.5.3. - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o 

objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver 

justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo 

mantidas as penalidades na forma do subitem 9.4.1.1 e 9.4.2.1.1.  

 

9.6 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações 

e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

9.6.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 

cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação; 

9.6.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato. 

9.6.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

9.6.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

9.6.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

9.6.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 9.4.2 e não efetuar o pagamento. 

9.6.3. - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

9.6.3.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da 

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 9.6.3.2.- O Ordenador de Despesas da 

CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da 

licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substituí-lo. 

9.6.3.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União, Estado e Município. 

 

9.7- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente 

pelo Gestor, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

9.7.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

 

9.8 - Disposições gerais  

9.8.1 - As sanções previstas nos subitens 9.6 e 9.7 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão do Contrato:  
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9.8.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

9.8.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

9.8.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

 

9.9 - Do direito de defesa  

9.9.1 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 

notificação.  

9.9.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio 

da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

9.9.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se - á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário; 

9.9.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos 

Diários Oficiais da União e do Estado da Paraíba, devendo constar: 

9.9.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

9.9.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

9.9.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e 

9.9.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 

Federal.  

9.9.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que 

por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Sistema de Cadastro. 

 

9.10 - Do assentamento em registros  

9.10.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, Estado e 

Município as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 9.4.1 e 9.4.2, as quais se formalizam 

por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93.  

9.10.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 

ou na entidade.  

 

9.11- Da sujeição a perdas e danos  

9.11.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento 

das obrigações licitatórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e neste contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
 do art. 67 desta 

Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o
 do art. 65 desta Lei; 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 

8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, 

será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo. 
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7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo 

assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

11.1. Será nomeado o Gestor deste Contrato através de Portaria,  a quem caberá a fiscalização do fiel 

cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.  

11.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do 

Responsável indicado pelo Prefeito, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das 

obrigações contratadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 

OMISSOS  
 

12.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão 

responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 

ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO 

13.1 O objeto do presente contrato não possui garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 

ficando a CONTRATADA isenta de tal obrigação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DO FORO 

  

14.1 - Fica eleito o Foro desta cidade de XXXXXXXXXXXXX (BA), para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e um 

só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

XXXXXXXXXXXXX/BA, xx de xxxx de 2021 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito da Prefeitura MunicipalXXXXXXXXXXXXX/BA 

CONTRATANTE 

 

 

 

__________________________________________ 
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XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 CNPJ: XXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

   

TESTEMUNHAS: 

 

1ª  __________________________________  2ª ____________________________ 

 CPF:        CPF: 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de suas 

atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com 

o artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

Local e data, 

 

__________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR 

PÚBLICO. 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão 

ELETRÔNICO nº __XXX/2021, junto à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, que a 

Empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, não possui em seu 

quadro de pessoal, servidores públicos ou dirigentes se órgão ou entidade contratante responsável 

pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Local e data 

 

__________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 

Forma Eletrônica nº _____/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 

seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA:   CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total global, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 

definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
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De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: 

 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 

PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 

 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante Legal:  RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone 

Celular: 
 

Whatsapp:  

Resp. 

Financeiro: 
 

E-mail 

Financeiro: 
 Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 

do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 

conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar; 

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 

fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 

conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo  

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 

Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.  
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4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do 

Brasil. 

 

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 

Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 

prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 

utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas 

informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais 

e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 

qualquer mudança ocorrida. 

 

 

Local e data:  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

 

 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  

BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

1. Operadores 

1 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 

 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

2 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 
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 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

3 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 

 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

 

O Licitante reconhece que: 

 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 

responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o 

não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa 

de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático 

cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   

 

 

Local e data:  __________________________________________________________________ 

 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII 

 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 

adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 

mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 

parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto 

em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 

lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do 

Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e 

juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ 

SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao 

automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 

licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 

eletrônica no respectivo lote cancelado.  

 

1 DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 

sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – 

Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo 

com as regras usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  

 

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e 

nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

Local e data: ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VIII 

 

 DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO IX 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da 

Prefeitura Municipal de _______, que a empresa............................................................tomou 

conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a 

cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


