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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014 

 

1 – DA LICITAÇÃO 

 

O Senhor Fábio Salvador, Pregoeiro, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo nº 

00/2014, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 03230.443000/1130-08/MINISTÉRIO 

DA SAÚDE PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

 

1.1 O recebimento dos Envelopes n.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, 

contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, 

dar-se-á até às 13:45 horas do dia 11/07/2014 no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situada na 

Rua XV de Novembro, 282, cidade e Município de Orleans. 

 

1.2 O início da abertura do Envelope 01 – PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á a partir das 14:00 

horas do dia 11/07/2014, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Orleans, 

situada no endereço citado no item 1.1. 

 

1.3 DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 

DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 03230.443000/1130-08/MINISTÉRIO DA SAÚDE 

PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS – Conforme especificações técnicas do Anexo I. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências 

estabelecidas neste edital.  

2.2 – Não será admitida a participação de: 

2.2.1- sociedades cooperativas; 

2.2.2 – empresas em consórcio; 

2.2.3 – empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se 

encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação; 

2.2.4 – empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária 

do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina - SEA, durante o prazo estabelecido 

para a penalidade; 

2.2.5 – empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

2.2.6 – empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 

órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 
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3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das interessadas em participar 

do certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de representação, deverão se apresentar 

junto ao Pregoeiro, devidamente munidos dos documentos que os credenciem a participar desta licitação, 

inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo 

inciso IV, do artigo 11, do Decreto n.º 3.555/2000 e demais documentos relacionados a seguir: 

 3.1.1. PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 

a) original ou cópia autenticada do documento de identidade (será aceito o RG – Carteira de 

Identidade Civil ou documento de identidade expedido por órgão de registro profissional); 

b) se procurador, procuração pública ou particular com firma reconhecida (acompanhada de cópia 

autenticada do contrato social da empresa), com poderes específicos para representar a empresa em 

licitações em todas as suas fases e em todos os demais atos; 

c) se sócio/dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 

d) Certidão, original ou cópia autenticada, expedida pela Junta Comercial para comprovação da 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do artigo 8º da 

IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC), cuja ausência não impedirá o 

credenciamento da licitante. 

e) a Carta de Credenciamento; (Anexo III)  

f) Declaração para Habilitação, dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, modelo de uso facultativo – (Anexo IV). 

3.1.2. A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar os 

documentos solicitados nos itens 3.1.1 em um terceiro envelope, no Setor de Licitações, contendo no 

anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – Documentos de Credenciamento.  

3.1.3. SOMENTE PODERÃO SE MANIFESTAR NO TRANSCORRER DAS REUNIÕES OS 

REPRESENTANTES DAS PROPONENTES QUE ESTIVEREM DEVIDAMENTE 

CREDENCIADOS.  

3.1.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

3.1.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

3.1.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

3.1.7 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos, impossibilitará 

o credenciamento e de consequência, impedirá a participação na sessão pública do pregão. 

3.1.8 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, momento que poderão ser devolvidos, 

importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os 

envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1 – A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelopes 

separados e fechados (preferencialmente opacos) de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, e 

rubricados no fecho, identificados com etiqueta conforme o Anexo III. 

4.2 – Os envelopes deverão conter externamente as informações constantes no Anexo III. 
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5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 1 

 

5.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste 

edital, devendo obrigatoriamente, serem datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em 

idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social 

completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, devendo a 

última folha ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente identificado. 

Preferencialmente em papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e 

rubricadas. 

5.1.1 – A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, deverá 

obrigatoriamente conter: 

a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente 

edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de 

forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão 

foram ou não atendidas; 

b) TODOS OS ITENS COTADOS OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONTER ANEXADA A 

PROPOSTA O MANUAL DO PROPUDO PARA POSSIVEIS VERIFICAÇOES, COM CODIGOS DE 

REFERENCIA DO FABRICANTE. 

c) o preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 

d) o número do item ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I 

deste edital; 

e) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para apresentação das 

propostas neste Pregão; 

f) o prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s), que não poderá ser superior a 30 dias consecutivos, 

contados da data da retirada da autorização de fornecimento/contrato; 

5.1.2 - para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá 

constar na embalagem. Não podendo ser inferior a 12 meses a contar da data de entrega; 

5.2 – Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  

5.3 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 

encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, 

fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s). 

5.4 – Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 

identificado. 

5.5 – Na hipótese prevista no subitem 5.4, estando presente o representante legal na sala onde estão 

sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade por 

intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, à falta da assinatura 

poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato. 

 

6 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME 

 

6.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, o pregoeiro abrirá o envelope nº 1 contendo a proposta de 

preços, verificará a sua conformidade com as exigências do presente edital e as ordenará por ordem de 

menor preço por item. 

6.2 – Participarão dos lances verbais e sucessivos do item o autor da proposta de menor preço e os 

autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço. 
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6.2.1 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições previstas anteriormente, serão chamados 

a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos, até o máximo de 3 (três). 

6.3 – Os lances verbais e sucessivos pelo preço total do item serão iniciados pelo autor da proposta com 

maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em ordem decrescente, 

até a proclamação do vencedor. 

6.4 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 

apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta 

dos lances. 

6.4.1 – Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em 

questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio. 

6.5 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for conferida 

a palavra ao representante da licitante, na ordem decrescente dos preços. 

6.6 – É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 

6.7 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades previstas neste edital. 

6.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais para o item e na consideração do último preço 

apresentado, pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.9 – Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

6.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

deixarem de apresentar novos lances. 

6.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, às propostas, o pregoeiro examinará: 

a) a aceitabilidade da proposta de menor valor comparando-a com valores consignados em planilha de 

acompanhamento de preços do órgão licitante, decidindo a respeito; 

b) o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no edital e seus anexos, 

bem como as demais condições estabelecidas. 

6.13 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar com a 

licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 

6.14 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para habilitação, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

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

atenda as condições do edital, que será declarada vencedora da licitação. 

6.15 – Serão desclassificadas as licitantes em razão de: 

a) não atendimento das condições estabelecidas neste edital, em seus anexos.  

b) fixação de condicionantes para a prestação dos serviços; 

c) omissões, disposições vagas ou que apresentem irregularidades ou defeitos que possam inviabilizar o 

julgamento; 

d) oferta de preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço que a 

Administração se propõe a pagar, conforme Anexo I – Quadro de Quantitativos e Especificações dos 

itens e Condições de Fornecimento; 

e) apresentação de duas ou mais opções de preços; 

6.15.1 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no 

edital. 
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6.16 – Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas às propostas, será aberto pelo pregoeiro o 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) classificada(s) com menor preço. 

 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope nº 2 

 

7.1 – A documentação para fins de habilitação incluída no envelope nº 2, pelas licitantes, é constituída 

de: 

7.1.1 – Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC, fornecido pelo setor de Licitação da 

Prefeitura de Orleans; 

7.2 – Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – CRC, 

deverá (ão) ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis): 

 

7.2.1 - Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de Orleans, será 

exigida a entrega dos seguintes documentos: 

      

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos  de eleição de 

seus administradores. 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exercício.          

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ). 

e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da Sede 

do Licitante. 

f) Prova de regularidade com a seguridade social, (INSS e FGTS). 

g) comprovante de regularidade fiscal com a Justiça do Trabalho  (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista) – CNDT. 

h) Certidão  negativa  de  Falência ou  Concordata  na  sede  do licitante. 

 

a) em original; ou cópia autenticada por cartório; ou cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da 

equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação, mediante a exibição dos 

originais; ou exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial; ou cópia autenticada por servidor 

do Público; 

7.2.2 – Somente serão aceitos documentos originais, cópias autenticadas ou publicações legíveis, que 

ofereçam condições de análise por parte do pregoeiro. 

7.2.3– Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) mediante a apresentação de seu(s) original(is). 

7.3 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no setor de 

Licitação da Prefeitura de Orleans. 

7.4 – Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a data 

limite fixada para a entrega dos envelopes. 

7.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 7.2 deste edital deverão constar 

o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o respectivo endereço, observado que: 

a) se a licitante for matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, salvo situação expressa no 

documento: válidos para matriz e filiais. Os atestados de capacidade técnica poderão ser de um único 

CNPJ, da Matriz ou Filial. 
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7.6 – As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da apresentação de 

determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração identificando a situação e 

citando os dispositivos legais pertinentes. 

 

7.7 – Da Abertura do Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

7.7.1 – Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor preço, o 

pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 2 – documentos de habilitação da autora da proposta de 

menor preço, realizando a verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital; 

7.7.2 – Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto; 

7.7.3 – Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a inabilitará e 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem crescente de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, sujeitando a empresa inabilitada as penalidades previstas; 

7.7.4 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da homologação da licitação, após o que ficará à 

disposição da licitante para retirada até o prazo de 5 dias úteis; 

7.7.4.1 – Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da fase 

competitiva do certame, conforme o subitem 6.2 deste edital será devolvido às interessadas. 

 

8 – DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 

8.1 – Da sessão pública do Pregão serão lavradas ata circunstanciada, contendo o(s) registro(s):  

a) das licitantes credenciadas; 

b) das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação; 

c) da análise da documentação exigida para a habilitação; 

d) da manifestação imediata e motivada de intenção de recorrer da licitante.  

8.1.1 – A ata circunstanciada será assinada pelo pregoeiro e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

presente(s), devidamente credenciado(s). 

 

9 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 

9.1 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 

excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro. 

9.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o pregoeiro determinará nova data para 

continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes. 

9.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 

administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

 

10 – DO JULGAMENTO 

 

10.1 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório da 

licitação. 
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10.2 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações 

e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR ITEM”. 

10.3 – Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, poderá ser 

convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a 

aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

 

11 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 – Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 dias úteis da data fixada para a realização da sessão 

pública, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do Pregão. 

11.1.1 – Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo por meio de fac-

símile ou e-mail, por intermédio de petição escrita dirigida à autoridade superior. Sendo obrigatório 

protocolar no prazo legal o original do documento. 

11.2 – Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro deverá 

manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o 

prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

11.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pela licitante. 

11.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

11.5 – As impugnações, recursos e contra-razões deverão ser entregues no protocolo da Prefeitura de 

Orleans. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 – A celebração do Contrato será formalizada com a expedição da autorização de fornecimento pela 

Prefeitura de Orleans, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas 

do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo de entrega dos 

produtos. 

12.2 – Convocação para retirada da autorização de fornecimento: 

12.2.1 – Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante 

vencedora será convocada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da convocação, para 

retirar a autorização de fornecimento. 

12.2.1.1 – A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para retirar a 

autorização de fornecimento, desde que formulada no curso do prazo inicial e alegada justa motivo, 

condicionado o atendimento do requerido, à aceitação dos motivos pela contratante. 

12.2.1.2 – Havendo recusa injustificada, por parte da licitante vencedora, de retirar a autorização de 

fornecimento, o órgão/entidade requisitante cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% 

(vinte por cento), calculado sobre o valor anual estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e neste Edital. 

12.2.2 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, tiver a sua amostra ou 

prospecto desclassificados ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o 

Contrato e/ou a retirar a Autorização de Fornecimento, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, 
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será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua 

habilitação e, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, que será declarada a 

vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 

melhor preço. 

12.3 – Da rescisão contratual 

12.3.1 – A rescisão do Contrato de fornecimento poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 

Federal Nº 666, de 21 de junho de 1993. 

12.3.1.1 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante, incondicionadamente, reter os 

créditos relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento 

irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no contrato e em lei, para a 

plena indenização do erário. 

12.3.2 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no contrato e no Decreto Estadual nº 4.777 de 11 de outubro 

de 2006. 

12.4 – Dos direitos da Administração 

Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 

estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.5 – A execução do contrato 

12.5.1 – São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente 

edital de licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações 

apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

12.5.2 – Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, 

que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para 

terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

12.5.3 – São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, 

contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato. 

12.5.4 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 

contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

12.6 – Da alteração do contrato 

12.6.1 – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.6.1.1 – O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessário até 25% do valor atualizado do contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de 

indenização. 

12.7 – Da execução do contrato 

12.7.1 – São partes integrantes do contrato, como se transcritos estivessem, a presente licitação, seus 

anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante 

vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

12.7.2 – Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, 

que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para 

terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

12.7.3 – São de responsabilidade da contratada, eventual demanda judicial de qualquer natureza, contra 

ela ajuizada, relacionada ao presente edital e/ou à execução do contrato. 
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12.7.4 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 

contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

12.8 – Dos produtos adquiridos 

12.8.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição dos produtos adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão 

ao que se encontra definido no edital e seus anexos. 

12.9 – Da alteração do contrato 

O contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

13 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O pagamento da presente licitação correrá a conta dos recursos consignados no orçamento do(a): 

 

10.01.1.006.4.4.90.00.00.00.00.00 – 2/2014 

10.01.1.029.4.4.90.00.00.00.00.00 – 4/2014 

 

14 - DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

 

14.1 - As despesas resultantes do presente Pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços 

apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus anexos, 

inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

14.2 – O pagamento será: 

14.2.1 - efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da 

Prefeitura de Orleans. 

 

15 - DAS SANÇÕES: 

 

15.1 - As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  

I – Advertência; 

II – Multa: 

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 

correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa 

da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

 

III – Suspensão: 

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

por até 5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 

a) não celebrar o contrato; 
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b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas através de processo administrativo. 

15.2 – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, 

graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, 

nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

15.3 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

15.4 – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão 

ser dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante requerimento, com 

antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

16.2.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

16.3 – A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessários, por 

conveniência da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, sem direito a qualquer indenização. 

16.4 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital. 

16.5 – A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, 

ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

16.6 - O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, antes de aberta 

a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o 

que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 

16.7 – Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestados pelo Setor de 

Licitações na Prefeitura de Orleans, localizada na Rua: XV de Novembro, 282, Bairro Centro, 

CEP 88870.000, Orleans/SC, de segunda à sexta-feira, durante o horário de expediente – das 

12:30 às 18:30 horas, em dias úteis, ou através do fone/fax (48) 3886-0100. 
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16.8 – Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser obtidos pelos interessados, na Prefeitura de 

Orleans. 

16.9 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, 

senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 

16.10 - A participação à licitação implica, na aceitação plena das condições expressas neste edital e em 

seus anexos. 

16.11 – Fica eleito o foro da Comarca da Orleans/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital. 

 

Orleans/SC, em 27 de junho de 2014. 

 

 

 

FÁBIO SALVADOR 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014. 

 

ANEXO I 

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s)Item(s) 

 
 

Item 

 

Qtde 

 

UN 

 

Descrição 

Valor 

Unitário 

Máximo 

Valor Total 

 

 

01 

 

 

 

11 

 

 

Und 

Cadeira 

MATERIA CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, RODÍZIOS, 

BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO 

ESTOFADO. 

 

 

R$ 200,00 

 

 

R$ 2.200,00 

02 07 Und Mocho material de confecção aço inoxidável, assento/encosto estofado. 

 

 

R$ 437,00 R$ 3.059,00 

03 8 

 

Und Ar condicionado de climatização quente e frio, Split mínimo de 12000 btu. 

 

 

R$ 1.300,00 

 

R$ 10.400,00 

04 06 Und Ultrassom odontológico caneta/transdutor do ultrassom autoclavável, pedal 

de acionamento, digital, jato de bicarbonato integrado. 

 

 

R$ 1.608,00 

 

R$ 9.648,00 

05 04 Und Amalgamador odontológico digital, capsular. 
 

 R$ 750,00 R$ 3.000,00 

06 05 Und Autoclave horizontal de mesa até 75 litros analógica, câmara de 

esterilização aço inoxidável, mínimo de 60 litros. 

 

R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 

07 08 Und Seladora manual/mesa, aplicação convencional, controle de 

temperatura analógico. 

 

R$ 500,00 R$ 4.000,00 

08 05 Und Fotopolimerizador de resinas halogêneo, revolver com radiômetro. 

 

R$ 819,00 R$ 4.095,00 

 

09 

 

03 

 

Und 
Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) terminais03, 

cabeceira biarticulada, comando pedal, equipo tipo cart refletor 

multifocal (mais de uma intensidade, unidade auxiliar 3 pontas, caneta 

de alta rotação 01. 

 

 

R$ 6.900,00 

 

R$ 20.700,00 

 

10 

 

01 

 

Und 
Veiculo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel), motorização mínimo de 

140 v, manual, freios abs. e airbag duplo, diesel, 05 lugares, 04 portas, 

ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, trava/vidro/alarme. 

 

 

R$ 82.698,00 

 

R$ 82.698,00 

 

11 

 

01 

 

Und 
Veiculo de passeio - transporte de equipe (5 pessoas, 0km), 

motorização mínimo de 70 cv, bicombustível, direção hidráulica, ar 

condicionado, 04 portas. 

 

 

R$ 31.000,00 

 

R$ 31.0000,00 

 

12 

 

01 

 

Und 
Aparelho raio x - odontológico, coluna móvel, voltagem do tubo 

mínimo de 80kvp, digital, unidade de comando programável. 

 

 

R$ 4.200,00 

 

R$ 4.200,00 

   TOTAL GERAL   R$ 200.000,00  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014. 

 

ANEXO II 

Modelo de Proposta de Preços 
 

À  

Prefeitura de Orleans 

 

Item Qtde   Descrição do Produto Marca VALOR 

Unit. 

VALOR 

Total 

      

      

      

      

      

 

Dados da Licitante 
 

Razão Social/Nome: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP: 

CNPJ/CPF/MF: 

Fone: ( )  

Fac-simile: ( ) 

E-Mail:  

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Representante: 

Fone: ( ) 

Fac-simile: ( )  
 

Local e data:  

Assinatura/Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014. 

 

 

ANEXO III 

 

Identificação dos Envelopes 

 

 

 

PREFEITURA DE ORLEANS 

PREGÃO Nº 24/2014. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / FAC-SIMILE / E-MAIL –  

ENVELOPE E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 

PROPOSTA DE PREÇOS, ENVELOPE n° 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ENVELOPE n° 02 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014. 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Modelo de Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

Local e data, ................... 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO V 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À 

PREFEITURA DE ORLEANS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE 

SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 03230.443000/1130-08/MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA 

O MUNICIPIO DE ORLEANS. 

ABERTURA: 11/07/2014. 

 

 A ____________________________________________________(nome do licitante), por 

seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede 

na _____________________________________, na cidade de _________________________, 

credencia como seu representante o Sr. 

_______________________________________________(nome e qualificação), CPF 

N°__________________________ e CI N°____________________________ para em seu nome 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, 

nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  

 

________________________________, em ____ de _____________________ 2014. 

  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 


