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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 IJUI/RS, 14 DE JUNHO DE 2013.  

 

 

   JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO 

Presidente do CISA 

 

Solicitamos sua autorização para procedermos a abertura de 

Licitação por: 

CARTA CONVITE                                                (     ) 

TOMADA DE PREÇO                                           (     ) 

CONCORRÊNCIA                                                  (     ) 

PREGÃO ELETRÔNICO                                      (     ) 

REGISTRO DE PREÇOS                                      ( X ) 

 

Conforme discriminação abaixo: 

PROTOCOLO N.º:         03/2013 

OBJETO DA LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS, DO TIPO 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II. 

                                                                                                         

Autorizo a abertura do Processo de Licitação 

 

 

IJUI (RS), 14 DE JUNHO DE 2013 

 

_______________________________________ 

                                                             JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO     

PRESIDENTE DO CISA 

 

            

Examinei a documentação desta 

Licitação e EXARO parecer favorável a 

abertura da mesma. 

Ijui/RS, 14 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

 

   GILBERTO FERNANDO SCAPINI 

            CPF N.º 393.783.730-20 

               OAB/RS 28.440 

               Assessor Jurídico 
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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 

COMUNICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGOEIRO OFICIAL: JULIO ALVICIO SCHNEIDER 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2013 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – “REGISTRO DE PREÇOS” 

 

OBJETIVO:  PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS, DO TIPO 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II. 

 
 

 

  

DATA DA AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

 

 

 

 

                                                                                                      IJUI, (RS), 14 DE JUNHO DE 2013. 

 

                                                    SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

REGISTRO DE LICITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

                        NUMERO DO PROTOCOLO                                          03/2013 
  
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS 
  
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 14/06/2013 – DIÁRIO OFICIAL ESTADO 
  
DATA DE INICIO DAS PROPOSTAS 14/06/2013 
  
DATA FINAL DAS PROPOSTAS 27/06/2013 – 08h30min 
  
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO 25/06/2013 – 23h59min 

  
ABERTURA E IMPRESSÃO DAS PROPOSTAS 27/06/2013 – 08h35min 
  
HORA DE ABERTURA 08h35min. 
  
LOCAL DE ABERTURA No site www.cidadecompras.com.br  
 

 

                MOTIVO:  

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS, DO TIPO 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II. 

 

 

                                                                               IJUI (RS), 14 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

 

                                                                                      JULIO ALVICIO SCHNEIDER 

                                                                                               Pregoeiro do CISA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 

 

 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; LEI Nº 10.520 de 17 de julho 

de 2002 e Decreto Estadual nº 42.020/02. 

 

De acordo com o Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – CISA – o Presidente do CISA, no uso de suas atribuições legais, torna público, para  

conhecimento dos interessados, que realizará, PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 

ELETRODOMÉSTICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS, DO TIPO 

“MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II,  através do site www.cidadecompras.com.br, em 

conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Resolução CISA NR° 

04/2011 e, subsidiariamente a Lei Federal nr° 8.666, de 21 de julho de 1993, bem como as condições a 

seguir estabelecidas. 

 

1 – LOCAL, DATA E HORA. 

 

1.1 – A sessão pública será realizada no site, www.cidadecompras.com.br no dia 27 de Junho de 2013, com 

início às 08h35min, horário de Brasília – DF. 

 

1.2 – Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site 

descrito no item 1.1., até as 08h30min do mesmo dia. 
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1.3 – Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 

acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

horário, independentemente de nova comunicação. 

 

1.4 – O presente Edital poderá ser retirado junto à sede do CISA, no horário das 08h30min às 11h30min., e 

13h30min., às 17h30min, na Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijui – RS, mediante o pagamento das referidas 

cópias ou por meio do site www.cisaijui.com.br e www.cidadecompras.com.br. Demais informações poderão ser 

solicitadas por e-mail: cisalicitacoes@terra.com.br. 

  

2. DO OBJETO 

 

2.1 - Constituem objeto da presente Licitação a seleção de propostas NA MODALIDADE DE REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS 

UTENSÍLIOS, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II. 

 

3 – PARTICIPAÇÃO 

  

3.1 – Poderão participar desta Licitação as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as exigências deste Edital e seu 

Anexo e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão provedor do Sistema, através do site: 

www.cidadecompras.com.br. 

.  

3.2 – Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o licitante deverá 

manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

  

3.3 – A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

Artigo 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação 

a qualquer tempo. 
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3.4 – Não serão admitidas a participação de empresas que se encontrem em Regime Judicial ou em Processo de 

Falência, sob Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

 

3.5 – Não poderá participar dês Licitação a Licitante que esteja cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV 

do artigo 87 da Lei n° 8.666/93; 

 

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

  

4.1 – Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através 

do site www.cidadecompras.com.br.  

4.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para 

acesso ao Sistema Eletrônico. 

  

4.1.2 – O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico. 

  

4.2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, na cabendo ao provedor do sistema ou ao CISA, 

promotor da Licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

  

5 – REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

5.1 – Após o cadastro do Edital no sistema cidade compras, todos os participantes ganhadores de itens, deverão 

enviar a documentação exigida nesse Edital ao endereço indicado, no prazo máximo de oito (8) dias. Caso os 

respectivos participantes não efetuarem a remessa da documentação exigida, serão automaticamente 

desclassificados. 
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5.2 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e 

subseqüentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e valor total 

por item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2. 

  

5.2.1 – A proposta de preços será formulada e enviada em formulário especifico, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico. 

 

5.3 – O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

 

5.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão 

Eletrônico. 

 

5.5 – Os itens de propostas que eventualmente contemplem o produto que não corresponde às especificações 

contidas no ANEXO I, deste Edital, serão desconsideradas; 

 

5.6 – Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

 

a) Preço Unitário para o item em moeda corrente nacional, em algarismo como o máximo de quatro (4) casas 

decimais, após a vírgula; 

 

b) Especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as exigências editalícias; 

 

c) Inclusão de todas as despesas que incluam nos custos, tais como: transporte, seguro, tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos 

comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

 

d) Prazo de validade das propostas deverá ser de Trezentos e Sessenta e Cinco (365) dias, a contar da data da 

sessão deste Pregão Eletrônico, com ressalva no caso de haver alterações que elevem ou diminuem os custos 

dos serviços ou bens registrados, quando o preço poderá sofrer alterações, cabendo ao Órgão gerenciador da 

Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;  
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e) A efetivação das compras dos itens constantes no REGISTRO DE PREÇOS, junto às empresas fornecedoras 

será feita conforme a necessidade do CISA. 

 

f) Prazo de Entrega: O prazo de entrega será de no máximo QUINZE (15) dias corridos, após a emissão da 

Autorização de Compra, expedida pelo Departamento de Compras do CISA, para cada pedido efetuado, 

dentro do Registro de Preços;  

 
g) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em uma única parcela, em 30 (Trinta) 

dias após o recebimento e conferência das mercadorias, conforme nota fiscal.  O pagamento será efetuado 

mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao 

lance. 

 

h) Os itens objeto desta licitação deverão ser entregues na sede do CISA, à Rua Barão do Rio Branco, 121 

na cidade de Ijui, RS – CEP 98700-000 – CAIXA POSTAL 1021, no horário da manhã das 08h35 min., 

às 11h50min no horário da tarde, das 13h00min às 17h00min, de Segundas às Sextas-Feiras; 

 

i) Somente serão aceitos os produtos com prazo de validade que por ocasião de sua entrega apresentar no 

mínimo 12 (Doze) meses de validade. 

 

j) Aceitar-se-á, no máximo, três (3) lotes por produto, tendo em vista a facilitar o controle, por lote, no 

recebimento, armazenamento e distribuição. Os números dos lotes com as respectivas quantidades, data de 

fabricação, data de validade e o código da Nomenclatura Comum no Mercosul (NCM/SH), deverão estar 

especificadas na Nota Fiscal, bem como, cada MEDICAMENTO deverá vir acompanhado do Laudo 

Técnico de Análise (Certificado de Análise) e transmitir os Arquivos das Notas Fiscais em formato XML, 

quando solicitado a Ordem de Compra, para o e-mail: cisaxml@hotmail.com, emitidos pelo fabricante seja a 

empresa fornecedora indústria farmacêutica ou distribuidora. O laudo analítico deverá comprovar o 

atendimento às especificações previstas pela(s) farmacopéia(s) para o princípio ativo e de forma farmacêutica. 

Não serão acentos laudos emitidos via fax: 
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k) As embalagens primárias dos medicamentos (ampolas, blisters, strips e frascos) devem apresenta o numero do 

lote, data de fabricação e prazo de validade; 

 

l) O acondicionamento e transporte dos medicamentos e materiais devem ser feitos dentro do preconizado para 

os produtos e devidamente protegidos do pó, umidade e variações de temperatura. No caso dos toleráveis, a 

embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, sendo expressamente 

proibido por parte da empresa licitante efetuar a entrega em carros e/ou caminhões de carroceria aberta, ou 

seja, que não sejam apropriados para o transporte de medicamentos e materiais hospitalares, sob pena de 

incorrer em quebra contratual e sujeito às penalidades administrativas; 

 

m) O recebimento dos medicamentos, equipamentos e materiais será feito inicialmente em caráter provisório. O 

aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está acondicionado ao atendimento das 

exigências contidas no Edital de Licitação; 

 

n) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será comunicado a retirar o produto no local de 

entrega e substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes neste Edital, sem nenhum ônus para o 

consórcio; 

 

o) Em caso de devolução do(s) produto(s), por estar (em) em desacordo com as especificações, todas as despesas 

serão atribuídas á Contratada. Devendo providenciar no prazo máximo de dois (02) dias úteis, a sua 

substituição. 

 

5.7 – Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse 

público e da Administração. 

 

6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

 

6.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
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7 – FORMULAÇÃO DE LANCES /SESSÃO: 

 

7.1 – O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará inicio à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com 

a divulgação da melhor proposta para cada item. 

7.2 – Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), o licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE DE CADA 

PRODUTO, observando o horário fixado e as regas de aceitação dos mesmos. 

7.4 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem por menor valor total ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

7.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em 

primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

7.6 – Durante a Sessão Publica do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de 

aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a prorrogação. Após o encerramento feito pelo Pregoeiro transcorrerá o 

período randômico de até dez (10) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  

7.8 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances retornando o Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.8.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa e terá inicio somente após a comunicação expressa as participantes. 

7.9 – Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com menor valor total do obtido, como decidir sobre a sua 

aceitação.  

7.10 – Quando o proponente apresentar preço inexeqüível ou acima do valor de mercado, o CISA reserva-se no 

direito de não efetuar a compra do medicamentos e materiais, por relevante interesse público. 
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8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

 

8.1 – Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender as 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente 

até a apuração de uma proposta ou lance atenda o Edital. 

8.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão das especificações 

indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante declaração expedida pela empresa, de que o objeto 

possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto. 

8.3.1 – Será analisado o menor preço/valor sobre os materiais requisitados pela administração.  

8.3.2 - O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, está sujeito à 

desclassificação do item proposto. 

8.3.3 – Depois de encerradas todas as etapas da licitação, tais como propostas, lances, adjudicação e homologação, 

as empresas participantes não poderão mais cancelar itens, por quaisquer motivos, sob pena das sanções da 

legislação pertinente. 

 

9 – HABILITAÇÃO: 

 

9.1 – A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos (item 

5.1), sendo que as originais deverão ser entregues em até OITO (8) dias corridos da data do encerramento 

dos lances: 

 

9.2 – Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial e alterações 

 

9.3 –  Documentação relativos à Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de autorização de funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde, quando for o caso; 

b) Cópia do Alvará de Licença para funcionamento da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, quando for o 

caso; 
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c) Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia competente, 

indicando o nome e nº de inscrição do profissional, quando for o caso; 

d) Cópia do Registro do medicamentos e materiais no Ministério da Saúde, quando for o caso; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, junto à Secretaria do Ministério do Trabalho; 

 

9.4 – Qualificações Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentáveis na fora da 

lei, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais 

quando encerrado a mais de três meses da data de apresentação da proposta; 

b) Certidão negativa de falência e concordata. 

 

9.5 – Regularidade Fiscal:  

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, nos Termos do art. 1° do Decreto nº                                    

5.512 de 15 de agosto de 2.005, ressalvando-se as certidões já emitidas com data anterior a 1° de     

setembro de 2.005. 

c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da Jurisdição     Fiscal do 

estabelecimento licitante; 

 d) Certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia  por 

tempo de Serviço (FGTS); 

 e) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

f) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto do inciso XXXIII do artigo 7°, da 

Constituição Federal; 

 

9.6 - As declarações de que tratam as letras “e” e “f” deste item deverão ser devidamente assinadas pelo sócio-

proprietário da empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração (Modelo anexo II). 

 

9.7 – A proposta vencedora ajustada ao lance, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, originais 

ou cópias autenticadas, deverão estar protocolizados no CISA, na cidade de Ijuí-RS, no prazo de até Oito (8) dias 

corridos após o encerramento dos Lances (Disputa de Preços) -  HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
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ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, em envelope fechado e rubricado, sob pena de ser desclassificado, 

caso não seja cumprido o referido prazo, com tendo as seguintes indicações no seu anverso: 

 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

AO CISA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

PREGÃO ELETRÔNICO NR° 03/2013– REGISTRO DE PREÇOS 

NOME DA EMPRESA LICITANTE – CNPJ 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

9.7.1 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu representante 

legal, desde que seja anexada a respectiva procuração, em poderes específicos para este fim. 

9.7.2 – A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado, desde que não haja prejuízo ao Órgão Público. 

 

10 – DO PARECER TÉCNICO: 

 

10.1 – Para efeito de adjudicação deste Pregão Eletrônico – REGISTRO DE PREÇOS, o Pregoeiro encaminhará o 

processo ao Conselho Técnico do CISA, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à proposta 

vencedora, podendo, se julgar necessário, solicitar AMOSTRAS dos produtos. 

10.2 – Ocorrendo a desclassificação dos produtos da empresa vencedora, os autos serão devolvidos ao Pregoeiro, 

para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se à ordem de classificação, por menor 

preço dos itens. 

10.3 – Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a adjudicação à empresa vencedora. 

 

11 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 

11.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois (2) dias úteis da data fixada para o 

recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito (48) horas. 
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11.1.2 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

12 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivadamente sua 

intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas 

razões, após o término da sessão de lances. 

12.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante 

que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

12.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma terem sido aceitas pelo Pregoeiro disporá do 

prazo de três (3) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, 

que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-

razões em igual número de dias. 

12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 

12.4 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6 – Não será conhecido os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados 

por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

12.7 – Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, 

aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciou, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

13.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 

13.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois 

da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 
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14 – RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR: 

 

14.1 – Entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital em consonância com a proposta de preços 

apresentada pelo licitante; 

14.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

14.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

14.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste REGISTRO DE PREÇOS. 

14.5 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até Vinte e Cinco por cento (25%) do valor 

inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

14.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 

correrão por conta exclusivas do licitante vencedor;  

14.7 – Instalar os equipamentos que assim o exigem para seu pleno funcionamento. 

 

15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

15.1 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita as seguintes 

penalidades: 

15.1.1 – Esgotado o prazo de entrega dos produtos, será aplicada multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor 

total do pedido de compra, independente do seu valor; 

15.1.2 – Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do objeto não 

entregue; 

15.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com  a Administração Pública, pelo 

prazo de até dois (2) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração; 

15.1.4 – 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; 

15.1.5 – Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo 
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inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo pra de até cinco (5) anos, impedido de contratar com a Administração 

Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

15.1.6 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na 

entrega dos produtos; 

 II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

15.1.7 – A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a 

existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá ainda, a suspensão, quando o 

licitante, por descumprimento dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

16 – RESCISÃO:  

 

 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão Eletrônico – REGISTRO DE PREÇOS, se processará 

de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

 

17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Os recursos financeiros correrão por conta da dotação da Empresa licitante. 

 

18 – PAGAMENTO: 

 

18.1 – O pagamento será efetuado em uma única parcela, em 30 (Trinta) dias após o recebimento e conferência das 

mercadorias, conforme nota fiscal.  O pagamento será efetuado mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, 

indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance. 

 

18.2 – Não será efetuado qualquer pagamento ao Adjudicatário enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 
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19 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

19.1 – É facultado, ao Pregoeiro, auxiliado pela Comissão Permanente de Licitações e Equipe de Apoio, proceder, 

em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 

19.2 – A critério da Administração do CISA, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

de acordo com o artigo 65, § 1°, da lei nº 8.666/93; 

19.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão 

Eletrônico, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº  8.666/93; 

19.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro 

Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do CISA; 

19.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

19.6 – O CISA na aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Adjudicatário a terceiros, 

técnicos ou quaisquer outros. 

19.7 – Não havendo expediente no CISA na data marcada, a sessão realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, 

na mesma hora e local; 

19.8 – O CISA se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba 

indenização de qualquer espécie; 

19.9 – Impedimentos de Participação na Licitação: 

 No ato de credenciamento também são verificados os eventuais impedimentos dos Licitantes: 

a) Objeto incompatível com o objeto social da empresa: As pessoas jurídicas somente podem exercer as 

atividades previstas em seu objeto social, portanto, não podem participar da licitação as empresas em cujo 

ato constitutivo não conste o objeto licitado; 

b)  Empresas coligadas ou com os mesmos sócios: Com base nos princípios da moralidade e competitividade 

não se pode admitir que uma mesma sociedade possa competir contra si mesma, conforme o §3° do Artigo 

3° da Lei n° 8.666 – 1993, que veda a quebra do sigilo das propostas até a abertura das mesmas; 

c) Servidor ou dirigente do Órgão; 

d) Autor do projeto básico ou executivo; 

e) O licitante declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração. 
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20 – Integra este Edital: 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS, COM SUAS ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II – PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 03/2013. 

 

ANEXO III - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013 

 

ANEXO I – OBJETO: ESTIMATIVA INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS A TEREM 

PREÇOS REGISTRADOS. 

COD NOME  ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID.  VALOR 
REFERENCIA  

1 Acionador elétrico 
para torneira com 
torneira 

Acionamento elétrico por pedal para torneira de 
bancada 220v.  

4 UN.  R$ 120,0000  

2 Adesivo de frasco 
único 
fotopolimerizavel 6gr. 

Primer e adesivo em um só frasco, solvente a 
base de água e álcool, sistema adesivo com 
nanotecnologia, frasco com tampo flip-top. 

5 UN.  R$ 99,0000  

3 Afastador minessota   30 UN.  R$ 20,0000  

4 Água destilada galão 
de 5lts 

Galões de 5 lts 100 UN.  R$ 8,0000  

5 Agua oxigenada 10% 
frasco com 1 litro 

  30 UN.  R$ 2,7500  

6 Agulha 40x12   1000 UN.  R$ 0,0349  

7 Agulha gengival curta Caixas com 100 unid. 100 UN.  R$ 14,0000  

8 Agulha gengival longa  100 cx com 100 unid. 80 CX  R$ 14,0000  

9 Agulha gengival longa 
e grossa 

100 cx com 100 unid. 80 CX  R$ 14,0000  

10 Agulha intracanal 
endo eze 

Embalagem com 5 unidades. 100 CX  R$ 15,0000  

11 Alavanca seldin direita    25 UN.  R$ 55,0000  

12 Alavanca heinderbrink 
direita 

  25 UN.  R$ 15,0000  

13 Alavanca heinderbrink 
esquerda 

  25 UN.  R$ 15,0000  

14 Alavanca seldin 
esquerda 

  25 UN.  R$ 55,0000  

15 Alavanca seldin reta    25 UN.  R$ 55,0000  

16 Álcool 70% de 1lt   450 UN.  R$ 8,0000  
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17 Alicate perfurador 
ainsworth 

Endodontia com 5 furos 17 cm 10 UN.  R$ 60,0000  

18 Alvanca heiderbrink 
reta 

  25 UN.  R$ 15,0000  

19 Anestésico cloridrato 
prilocaína  3% 

  3 CX  R$ 50,0000  

20 Anestésico 
mepivacaina 2% com 
epinefrina 1:100.000 

100 cx 100 CX  R$ 60,0000  

21 Anestésico tópico Anestésico tópico com 20% de benzocaina com 
12gr 

30 UN.  R$ 8,0000  

22 Anestésico xilestensin 
spray 

  6 UN.  R$ 60,0000  

23 Aparelho de RX 
Periapical 

Coluna móvel, 220V, modelo 70KV, tempo de 
exposição 0,07a 3 seg., intensidade do tubo 8ma 

2 UN.  R$ 3.900,0000  

24 Aparelho de Telefone 
(sem fio) 

Bateria 150 h standy, Alcanse de sian  no 
mínimo 50 metros  

5 UN.  R$ 60,0000  

25 Aparelho destilador de 
água 

Capacidade de reservatório de água destilada 3,8 
Litros, Capacidade de reservatório de água 
comum 4 Litros, Duração do Ciclo Completo 5 
Hrs, dimensões extras 27 cm x 33 cm x27,6 cm, 
220 volts, Na com Branca. 

2 UN.  R$ 537,0000  

26 Aparelho 
esfignomanometro 

Uso adulto  3 UN.  R$ 38,0000  

27 Arco de young de 
plástico 

Arco para dique de borracha p isolamento 
absoluto 

10 UN.  R$ 15,0000  

28 Autoclave 
odontológica 
21lts(analógica) 

Cor Branca, Câmara de Aço inox ou Alumínio 
anodizado, Capacidade 21 litros, voltagem 127 á 
220 wolts, Frequência 50/60 Hz., dimensões 
35,5x38x61 centímetros (L x A x P)/Câmara 25 
x 43 centímetros(D x P) 220 volts. 

3 UN.  R$ 3.000,0000  

29 Avental plumbifero  Com protetor de tireóide 76x60. 2 UN.  R$ 300,0000  

30 Babador descartável Pacotes com 50 unid. 400 PACT  R$ 10,0000  

31 Bebedouro 
Refrigerado, com 
bombona de 20 L 

Bebedouro refrigerado elétrico com bombona de 
20 litros, água natural e gelada, capacidade 10 a 
20 litros, 220 volts. 

3 UN.  R$ 370,0000  

32 Bisturi elétrico 
(odontológico) 

Possuir circuito de corte puro, Blend e 
coagulação, oferendo assim três tipos de corrente 
para uso em eletrocirurgia, controle suave de 
potência, seleção de funções, saídas isoladas e 
check-up total, único na categoria que reúne 
todos esses recursos 220 volts. 

2 UN.  R$ 800,0000  

33 Bobina grau cirúrgico 
0,5x50mtrs 

20 rolos 30 UN.  R$ 25,0000  

34 Bobina grau cirúrgico 20 rolos 30 UN.  R$ 50,0000  
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10 x 100mtrs 

35 Bobina grau cirúrgico 
15 x 100mtrs 

20 rolos 30 UN.  R$ 77,0000  

36 Bomba á Vacuo Para 1 cadeira odontológica: instalada ao lado da 
cadeira odontológica sem quebra de piso. A 
bomba a vácuo utiliza a rede hidráulica do 
consultório com total ausência de refluxo. 
Sistema de funcionamento em baixa rotação, 
proporciona o silêncio; filtro coletor de detritos - 
prático, eficiente e de fácil limpeza, com abertura 
superior evitando o contato com os resíduos ;pré-
lavagem automática no filtro coletor;vácuo / 
potência sucção 330 mmhg / 12,92 inhg; 
temporizador de varredura: sistema automático 
que ao colocar o suctor no suporte da unidade 
auxiliar, a sucção permanece por 
aproximadamente 15 segundos a fim de limpar 
toda a tubulação interna. Este sistema poderá ser 
ativado durante a instalação do equipamento ou 
posteriormente 220 volts. 

1 UN.  R$ 1.800,0000  

37 Borca gattes glidden n 
3 

  100 UN.  R$ 10,0000  

38 Broca 1016   150 UN.  R$ 7,5000  

39 Broca 3118F   40 UN.  R$ 7,5000  

40 Broca 3195F   40 UN.  R$ 7,5000  

41 Broca carb jet PM 006   150 UN.  R$ 2,5500  

42 Broca carb jet PM 008   150 UN.  R$ 2,5500  

43 Broca diamantada 
1016 haste longa 

  150 UN.  R$ 2,9780  

44 Broca diamantada 
esférica kg 

1012,1014,1016 de cada 15 UN.  R$ 8,0000  

45 Broca esférica carbide 
haste longa nº 8 

  150 UN.  R$ 6,4000  

46 Broca gattes glidden  n 
1 

  150 UN.  R$ 10,0000  

47 Broca gattes glidden n 
2 

  150 UN.  R$ 10,0000  

48 Broca zeckria  Fg 28 150 UN.  R$ 35,0000  

49 Cabo de bisturi 
numero 3 

  30 UN.  R$ 7,0000  

50 Cabo de espelho 
número 05 

  60 UN. 
 R$ 17,0000  

51 Cafeteira elétrica Cafeteira Elétrica 220 volts com jará de inox 
capacidade de 24 á 30 xícaras, 220 volts 

3 UN.  R$ 160,0000  
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52 Calcadores espatulado   30 UN.  R$ 6,0000  

53 Câmara escura 
odontológica 

Cx com 1 câmara, 4copos de reposição, 2 luvas 1 UN.  R$ 122,0000  

54 Caneta de alta Rotação  Spray quádruplo, Acoplamento borden, Rotação 
máxima 380.000 (trezentos e oitenta mil) rpm,  
com Sistema troca-troca 220 volts 

8 UN.  R$ 650,0000  

55 Cânulas de aspiração 
de metal 

  20 UN.  R$ 34,0000  

56 Cartela RX c/ 100 com 
2 furos 

  100 PACT  R$ 14,0000  

57 Cimento cirúrgico 
periodontal 

Cimento cirúrgico periodontal base 90g. + 
catalisador 90gr 

6 UN.  R$ 150,0000  

58 Cimento endodontico 
obturador 

Cimento endodontico pó e liquido á base de 
oxido de zinco e eugenol 12g. De pó e 10ml de 
liquido 

75 UN.  R$ 30,0000  

59 Climatizador de ar 
12000 BTUS 

Climatizador de ar quente/frio, 220 volts,60 Hz. 4 UN.  R$ 1.149,9000  

60 Climatizador de ar 
18000 BTUS 

Climatizador de ar quente/frio, 220 volts, 60 Hz. 4 UN.  R$ 1.549,9000  

61 Climatizador de ar 
24000 BTUS 

Climatizador de ar quente/frio, 220 volts,60 Hz. 4    R$ 2.500,0000  

62 Colgadura individual 
p RX 

  40 UN.  R$ 2,5000  

63 Compressor 
odontológico 

Com suporte para 3 cadeiras 
Odontológicas,isento de óleo,baixa emissão de 
ruído, fácil instalação e manutenção, elevado 
fluxo de ar, válvula de segurança e manômetro 
acoplado no reservatório , válvula de retenção e 
filtro de aspiração, válvula reguladora para 
estabilizar a saída de ar conforme necessidade do 
usuário, reservatório com tratamento anti-
oxidante e dreno para os líquidos condensados, 
registro de saída de ar que permite o ar esvaziar o 
tanque, bloco do compressor aletado e ventoinha 
para refrigeração, corrente de 8 A, deslocamento 
de ar de 400 LPM (litros por minuto), capacidade 
do botijão de 60 litros, nível de ruído de 73DB, 
potência de 2.24 HP (1680W), dimensões: 
760x400x700mm 220 volts 

4 UN.  R$ 3.200,0000  
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64 

Computador e 
Monitor 

Uma placa mãe, de 2 a 4 slots de memória RAM 
DDR3, de 2 a 3 slots PCI, um barramento PCI 
Express (para placa de vídeo offboard) e demais 
entradas onbord do mouse (PS2), teclado (PS2), 
04 portas USB, 01 placa de rede, 01 placa de 
vídeo e entradas do fone de ouvido e microfone. 
Processador de 3.0 GHz ou superior e com mais 
dede 01 núcleo de processamento. Memória 
RAM DDR3 no mínimo  de 4 Gigas, disco rígido 
(HD) no mínimo de 512 Gigas. Gravadora de 
CD/DVD. Fonte ATX de 450 w ou superior. 
Gabinete 4 Baias na com preta,. Mouse ópticos. 
Teclado ABNT2 e caixas de som. Sem sistema 
operacional. Monitor de LED de 17" polegadas, 
que suporte resolução de 1360 x 768 ou superior 
na com preta. Com 01 ano de garantia ou mais. 

5 UN.   

65 Condensador 
Mcspaden 25mm 32 

  30 UN.  R$ 32,0000  

66 Condensador 
Mcspaden 25mm 45 

  30 UN.  R$ 32,0000  

67 Condensador 
Mcspaden 25mm 50 

  30 UN.  R$ 32,0000  

68 Condensador 
Mcspaden 25mm 60 

  30 UN.  R$ 32,0000  

69 Condicionador acido 
gel  37% 

Blister com 3 unidades 6 PACT  R$ 6,5000  

70 Cone acessório B8 P, 
M e G 

  90 CX.  R$ 14,0000  

71 Cone acessório RS P, 
M e G 

  90 CX  R$ 14,0000  

72 Cone de guta percha 
principal 15-40 

  75 CX.  R$ 18,0000  

73 Cone de guta percha 
principal 45-80 

  75 CX.  R$ 18,0000  

74 Cone papel absorvente 
15/40 

  75 CX.  R$ 30,0000  

75 Cone papel absorvente 
45-80 

  75 CX.  R$ 30,0000  

76 Cubas redondas 
pequenas 

  30 UN.  R$ 11,0000  

77 Cureta mc call 11/12 Aço carbono inoxidável.  10 UN.  R$ 35,0000  

78 Curetas de periodontia 
gracey e mackau 11-12 

Cureta periodontal de aço carbono inoxidável. 15 UN.  R$ 60,0000  

79 Curetas de periodontia 
gracey e mackau 1-2 

Cureta periodontal de aço carbono inoxidável. 15 UN.  R$ 60,0000  

80 Curetas periodontia 
gracey e mackau 13-14 

Cureta periodontal de aço carbono inoxidável. 15 UN.  R$ 60,0000  
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81 Curetas periodontia 
gracey e mackau 17-18 
aço carbono  

Cureta periodontal de aço carbono inoxidável. 15 UN.  R$ 60,0000  

82 Dappen de silicone   6 UN.  R$ 11,0000  

83 Descolador de Molt   30 UN.  R$ 40,0000  

84 Dispensador  de 
toalhas de papel com 
saboneteira liquida 

Com capacidade para 750 folhas, caixa com 
toalheiro com dispensador de sabonete liquido, 4 
parafusos e 4 buchas para fixação e reservatório, 
dimensões 29x38x10 cm,capacidade de  800ml. 
Na cor Branca. 

5 UN.  R$ 70,0000  

85 EDTA 17%  Frasco de 20ml. 200 UN.  R$ 9,0000  

86 Espaçador digital cx 
com 6 unid. 

Espaçador bigital para condensação lateral em 
canais radiculares curvos, com cursores de 
silicone pré-montados. 

18 CX  R$ 70,0000  

87 Esparadrapo 10cmx 4,5m 6 UN.  R$ 1,5000  

88 Espátula numero 7    30 UN.  R$ 30,0000  

89 Espátula numero 72   10 UN.  R$ 25,0000  

90 Espátula para inserção 
de resina 

  10 UN.  R$ 40,0000  

91 Estabilizador de 
Energia 

Entrada 115/220 volts, Saída 115 volts, Potencia 
800 á 1000 volts, Freqüência 60 HZ. 

5 UN.  R$ 130,0000  

92 Estetoscópio Uso adulto.  3 UN.  R$ 8,2500  

93 Fio dental 125mt 6 UN.  R$ 7,0000  

94 Fio seda 4.0  Caixa com 24 unidades. Fio de sutura agulhado 100 CX  R$ 70,0000  

95 Fita para autoclave 19mm por 30 m 40 UN.  R$ 5,0000  

96 Fluoreto de sódio 
neutro 

Frasco com 200ml 6 UN.  R$ 4,0000  

97 Fórceps 18 R   15 UN.  R$ 75,0000  

98 Fórceps 150   15 UN.  R$ 50,0000  

99 Fórceps 151   15 UN.  R$ 50,0000  

100 Fórceps 17   15 UN.  R$ 75,0000  

101 Fórceps 18 L   15 UN.  R$ 75,0000  

102 Fórceps 23   15 UN.  R$ 50,0000  

103 Fórceps 65   15 UN.  R$ 75,0000  

104 Fórceps 69   15 UN.  R$ 50,0000  

105 Fórceps infantil 150   15 UN.  R$ 50,0000  

106 Fórceps infantil 151   15 UN.  R$ 50,0000  

107 Fórceps infantil 17   15 UN.  R$ 50,0000  

108 Fórceps infantil 18 L   15 UN.  R$ 50,0000  
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109 Fórceps infantil 18 R   15 UN.  R$ 50,0000  

110 Fórceps infantil 23   15 UN.  R$ 50,0000  

111 Fórceps infantil 65   15 UN.  R$ 50,0000  

112 Fórceps infantil 69   15 UN.  R$ 50,0000  

113 Fórceps infantil n 68   15 UN.  R$ 50,0000  

114 Fórceps n 16 guampa 
de boi 

  15 UN.  R$ 50,0000  

115 Fórceps n 16 infantil 
guampa de boi 

  15 UN.  R$ 50,0000  

116 Fórceps nº 68   15 UN.  R$ 50,0000  

117 Fotopolimerizador  Com fio, com suporte para mesa, timer de até 
100 segundos com bips de 10 segundos, luz fria 
gerada por led de alta potencia, potencia de 
850mw/cm2 

2 UN.  R$ 550,0000  

118 Frigobar Capacidade 50 á 75 litros - 220 volts, em inox na 
cor branca. 

3 UN.  R$ 600,0000  

119 Gaveteiros clínicos 
odontológicos 

Estar de acordo com as normas da vigilância 
sanitária, compostos 3 gavetas de 6 centímetros e 
2 gavetas de 12 centímetros, 1 gaveta de 24 
centímetros  com fundo de madeira ambas com 
bojos em ABS cantos arredondados, 
Confeccionados em MDF ou Compensado, 
Puxadores de alumínio, largura  50 centímetros  
altura de tampo 80 centímetros, profundidade 51 
centímetros.   

4 UN.  R$ 627,0000  

120 Gaze 13 fios Pacote com 10 unidades 400 PACT  R$ 23,0000  

121 Gengivótomo kirkland 
15-16 

  6 UN.  R$ 40,0000  

122 Gengivótomo orban 1-
2  

  6 UN.  R$ 40,0000  

123 Gluconato de 
Clorexidina 0,12% 

Aquoso frasco de 2lts com bomba dispensadora. 10 UN.  R$ 45,0000  

124 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 205 10 UN.  R$ 18,0000  

125 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 206 10 UN.  R$ 18,0000  

126 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 211 10 UN.  R$ 18,0000  

127 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 212 10 UN.  R$ 18,0000  

128 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 26 10 UN.  R$ 18,0000  

129 Grampo para 
isolamento absoluto 

Número 201 10 UN.  R$ 18,0000  

130 Hidróxido de cálcio  Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e 
auto-endurecivel. 

8 CX.  R$ 35,0000  
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131 Hipoclorito de sódio 
1% 

  180 UN.  R$ 8,0000  

132 Impressora lazer Multifuncional Laser (Impressora + Copiadora + 
Scanner + FAX)  Com placa de Rede, Qualidade 
de impressão 1200 X 1200 ppp, Cópias 150 min, 
Volume mensal de impressão recomendado 
25000 até 30000,Ciclo de trabalho (mensal, A4) 
Até 40.000 páginas, 110 volts. 

3 UN.  R$ 1.800,0000  

133 Ionômero de vidro  
restaurador pó e liq 

  8 UN.  R$ 70,0000  

134 Jogo calcador paiva 
oitavado  

4 peças 30 UN.  R$ 16,0000  

135 Kit cirúrgico estéril 
descartável 

Composto com: Campo cirúrgico para bancada 
descartável, estéril e avental capote cirúrgico 
descartável estéril. 

1000 UN.  R$ 11,0000  

136 Kit de posicionadores 
para RX 

Adulto. Caixa com 3 unidades. 3 CX  R$ 60,0000  

137 Lamina de bisturi nº 
15  

Caixa com 100 unidades. 48 CX  R$ 18,0000  

138 Lamparina c/ pavio   20 UN.  R$ 30,0000  

139 Lanceta para teste 
HGT  50 

Pacote com 50 unidades. 2 PACT  R$ 5,5000  

140 Lençol de borracha 
com 26 unid 

Caixa com 26 unidades. 100 CX  R$ 14,0000  

141 Lima  Flexofile 15/40 
31 mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  

142 Lima  Flexofile 45/80  
25 mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  

143 Lima  Flexofile 45/80 
21 mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  

144 Lima  Flexofile 45/80 
31 mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  

145 Lima  K File 15/40 21 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

146 Lima  K File 15/40 25 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

147 Lima  K File 15/40 31 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

148 Lima  K File 45/80  25 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

149 Lima  K File 45/80 21 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

150 Lima  K File 45/80 31 
mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

151 Lima Flexofile 15/40 
21 mm 

Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  

152 Lima Flexofile 15/40 Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 40,0000  
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25 mm 

153 Lima k File 08 21 mm Blister com 6 unidades. 75 CX  R$ 30,0000  

154 Lima k File 08 25 mm Blister com 6 unidades. 30 CX  R$ 30,0000  

155 Lima k File 10 21 mm Blister com 6 unidades. 30 CX  R$ 30,0000  

156 Lima k File 10 25 mm Blister com 6 unidades. 30 CX  R$ 30,0000  

157 Lima periodontal 
hirschfeld 1-2 

  15 UN.  R$ 60,0000  

158 Lima periodontal 
hirschfeld 3-7 

  15 UN.  R$ 60,0000  

159 Lima periodontal 
hirschfeld 5-11 

Lima periodontal de aço carbono inoxidável. 15 UN.  R$ 60,0000  

160 Lima rotatória 
protaper universal 

Lima rotatória protaper tamanho SX-F3 de 
21mm. 

10 UN.  R$ 150,0000  

161 Lima rotatória 
protaper universal 

Lima rotatória protaper tamanho SX-F3 de 
25mm. 

10 UN.  R$ 150,0000  

162 Lima rotatória 
protaper universal 

Lima rotatória protaper tamanho SX-F3 de 
31mm. 

10 UN.  R$ 150,0000  

163 Limas dunlop 2-2A Aço carbono inoxidável.  10 UN.  R$ 60,0000  

164 Limas dunlop 3-7 Aço carbono inoxidável.  10 UN.  R$ 60,0000  

165 Liquido fixador de RX   110 UN.  R$ 6,0000  

166 Liquido Revelador p/ 
RX 

  110 UN.  R$ 7,5000  

167 Lixeira de inox 12lts  Com pedal 12 lts. 4 UN.  R$ 60,0000  

168 Lixeira de Mesa de 
Inox 

Capacidade 750 á 1000 ml. 3 UN.  R$ 25,0000  

169 Localizador apical Localizador apical computadorizado com design 
inovador, de fácil operação, projetado com 
padrões de segurança e qualidade internacional, 
não precisa ser calibrado, cabos curtos que 
evitam E.M.Is. , reduz tempo de trabalho e 
quantidade de RX, display com informações 
clara, nunca registra nenhuma informação 
atrasada 220 volts. 

3 UN.  R$ 1.100,0000  

170 Lubrificante para alta 
rotação  

Frasco com 250ml fabricado com óleo mineral 
atóxico baixa viscosidade 

15 UN.  R$ 38,0000  

171 Luva de procedimento 
estéril 7.0 

  3400 UN.  R$ 1,3000  

172 Luva de procedimento 
estéril 7.5 

  3400 UN.  R$ 1,3000  

173 Luva procedimento M  Cx com 100 unidades. 100 CX  R$ 14,0000  

174 Luva procedimento p  Cx com 100 unidades. 250 CX  R$ 14,0000  

175 Luva procedimento PP  Cx com 100 unidades. 100 CX  R$ 14,0000  

176 Mascara tripla 
descartável com 
elástico 

 Cx com 50 unidades, tripla e com elástico. 100 CX  R$ 4,5000  
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177 Matriz metálica 
0,5mm 

  4 UN.  R$ 2,5000  

178 Matriz metálica 
0,7mm 

  4 UN.  R$ 2,5000  

179 Mesa Cirúrgica 
auxiliar 

Auxiliar com rodas 40x60 cm metálica. 3 UN.  R$ 150,0000  

180 Micromotores com 
contra-ângulo 

Encaixe Borden (2 furos), spray interno ao 
corpo,conexão intra, rotação 5000 a 20.000 RPM 
com reversão no sentido da rotação, 
autoclavável, ruído de 64 DBS, spray mínimo 
30ml/min  CONTRA ÂNGULO: Com spray 
externo ao corpo, conexão intra, rotação máxima 
de 25.000RPM, com reversão através do micro 
motor, com balanceamento, autoclavável a 135° 
C, ruído de 64dbs. Utiliza brocas tipo AR e 
FG,esterilizável por mais de 1000 ciclos 220 
Voltz.  

5 UN.  R$ 800,0000  

181 Microondas  25 litros - 220 volts 3 UN.  R$ 300,0000  

182 Mini incubadoura com 
testes Biológicos 

Testar processo de esterilização a vapor de 24 ou 
48hs. Capacidade para incubar até 04 indicadores 
biológicos, 220 volts 

2 UN.  R$ 70,0000  

183 Mochos odontológicos  Mochos com altura regulável com acionamento á 
gás, Regulagem sincronizada de inclinação do 
assento e encosto, na cor branca  

2 UN.  R$ 350,0000  

184 Motor cirúrgico com 
contra ângulo 20:1 

Bem 600 plus Double com maleta, contra ângulo 
para implante dentário 20:1 que suportem torque 
igual ou superior a 49N.cm. Equipamento 
Cirúrgico programável, com torquímetro 
eletrônico, sistema de irrigação e pedal 
inteligente. Uma caixa de comando central, um 
micro-motor, um suporte de silicone para o 
micro-motor, um pedal, uma haste para soro, um 
kit de irrigação  
e maleta para transporte. Dimensões (cm) e Peso 
(kg) Comprimento = 23,0cm  
Profundidade = 22,0cm Altura = 10,5cm  
Peso = 3,885 kg.   

2 UN.  R$ 7.200,0000  

185 Óculos de proteção Lente incolor com armação preta.  50 UN.  R$ 8,0000  

186 Osso para enxerto Genox inorgânico. 10 UN.  R$ 126,0000  

187 Papel carbono 
articular 

  12 UN.  R$ 6,5000  

188 Pasta de hidróxido de 
cálcio 
comparamonoclorofen
ol canforado para uso 

Caixa com 3 tubos, 2 tubetes de 2,7 g. Cada de 
hidróxido de cálcio com pmcc e 1 tubete com 2,2 
gr de glicerina. 

30 CX  R$ 40,0000  
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endodontico 

189 Pasta profilática 50gr. Consistência adequada para que não escorra na 
cavidade bucal. 

10 UN.  R$ 7,5000  

190 Pedra para afiar 
curetas granulação 
media laranja 

  6 UN.  R$ 13,0000  

191 Película de RX Caixa com 120 unidades. 20 CX  R$ 100,0000  

192 Pinça adison sem dente 
12 cm 

  30 UN.  R$ 12,0000  

193 Pinça alicate para 
grampos 

Endodontia. 5 UN.  R$ 50,0000  

194 Pinça clinica   60 UN.  R$ 17,0000  
195 Pinça mosquito 12,5 

cm 
Halstead. 30 UN.  R$ 20,0000  

196 Pinça mosquito curva 
12,5 cm 

Halstead. 30 UN.  R$ 20,0000  

197 Placas de vidro de 
10mm 

Para espatulçao de cimentos e pastas. 15 UN.  R$ 6,0000  

198 Pó Bicarbonato de 
sódio 

Caixa com 15 saches. 6 UN.  R$ 33,0000  

199 Pontas aplicadoras 
microbrush 

1 tubo com 100 aplicadores regulares. 6 UN.  R$ 10,5000  

200 Pontas enhance Caixa com 7 unidades sortidas. 8 CX  R$ 70,0000  

201 Porta agulha castro 
viejo ponta videa  

Com trava e widea. 3 UN.  R$ 170,0000  

202 Porta agulha com 
videa 

  30 UN.  R$ 50,0000  

203 Porta Algodão de Inox 
com mola 

Capacidade 750 á 1000ml. 3 UN.  R$ 25,0000  

204 Pote dappen  Plástico 12 UN.  R$ 1,6500  

205 Prendedor de 
guardanapo (jacaré) 

  20 UN.  R$ 5,5000  

206 Refil para tamborel  Pacotes com 50 unidades. 40 PACT  R$ 16,0000  

207 Refil para tamborel 
com  50 unid 

  75 PACT  R$ 18,0000  

208 Régua milimetrada 
para endodontia 

  20 UN.  R$ 10,0000  

209 Resina 
fotopolimerizável 

Embalagem com 1 seringa de 4gr, resina 
microhibrida, tempo de polimerização 40 seg. 

8 UN.  R$ 60,0000  

210 Resina 
fotopolimerizável 

Embalagem com 1 seringa de 4gr, resina 
microhibrida, tempo de polimerização 40 seg. 

8 UN.  R$ 60,0000  

211 Restaurador 
provisório  

  80 UN.  R$ 15,0000  
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212 Rolete de Algodão Pacotes com 100 unidades. 200 PACT  R$ 1,5000  

213 Rolo de algodão  300 rolos de 500gr 300 UN.  R$ 10,0000  

214 Rotatório para 
Endodontia 

1motor de endodontia X-smart + 1 contra ângulo 
reduto 16:1voltagem 220V 

2 UN.  R$ 2.500,0000  

215 Seladora odontológica 30cm x12cm de área livre para selagem 220v 2 UN.  R$ 200,0000  

216 Seringa carpule   60 UN.  R$ 30,0000  

217 Seringa descartável 20 
ml com luer luck 

  750 UN.  R$ 0,6000  

218 Seringa descartável 3 
ml com luer luck e 
agulha 

  800 UN.  R$ 0,2500  

219 Seringa descartável 5 
ml com luer luck e 
agulha 

  800 UN.  R$ 0,4500  

220 Seringa endodontica  Para aplicação de hidróxido de cálcio. 20 UN.  R$ 38,5230  

221 Sindesmotomo    30 UN.  R$ 25,0000  

222 Sonda exploradora   60 UN.  R$ 10,0000  

223 Sonda milimetrada 
willians 

Sonda periodontal 15mm marcações a laser. 20 UN.  R$ 70,0000  

224 Soro Fisiológico 0,9% 
100ml 

Frasco com solução estéril e aterogênica.  850 UN.  R$ 1,8000  

225 Spray para teste de 
vitalidade pulpar 

  2 UN.  R$ 19,0000  

226 Sugador Cirúrgico c 
20 unidades 

Caixa com 20 unidades. 100 CX  R$ 20,0000  

227 Sugador descartável Pacotes com 40 unidades. 70 PACT  R$ 2,5000  

228 Taça de borracha para 
profilaxia 

Taça de borracha para profilaxia para contra 
ângulo. 

80 UN.  R$ 1,2500  

229 Tamborel  kit Tamborel p/ apoio de limas endodonticas com 
refil. 

20 UN.  R$ 40,0000  

230 Tesoura iris reta 11,5 
cm 

  30 UN.  R$ 15,0000  

231 Teste indicador 
Biológico  

Caixa com 10 unidades, teste para averiguar 
esterilização em autoclave. 

125 CX  R$ 89,0000  

232 Touca descartável Pacotes com 100 unidades. 100 PACT  R$ 7,0000  

233 Tricresol formalina   50 UN.  R$ 5,5000  

234 Ultra-som 
Odontológico com jato 
de Bicarbonato 

Ultra-som odontológico com jato de 
Bicarbonato, chave seletora de potência, Sistema 
de capas auto claváveis 220 volts. 

2 UN.  R$ 1.700,0000  



 

 

 
Rua Barão do Rio Branco, 121 – Ijuí – RS – CEP: 98700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 - Fone: (55) 3331-7900 

Fax: (55) 3331-7917 – E-mail: cisalicitacoes@terra.com.br 
 

235 Unidade condensadora 
multi split 01 unidade condensadora multi split, 03 unidade 

evaporadora do tipo cassete 12.000 btus, 01 
unidade evaporadora do tipo cassete 9.000 btus, 
01 unidade evaporadora do tipo cassete 9.000 
Btus, quente e frio, 220 volts, Equipamento 
instalado. 

1 UN.  R$ 29.090,9900  

236 Vaselina 500 gr sólida   3 UN.  R$ 33,1500  
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ANEXO II – PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 03/2013. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2013 

ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO, NA MODALIDADE DE  

“REGISTRO DE PREÇOS” 

 

 

 

O Presidente do CISA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, determina a abertura do Processo Administrativo nº 03/2013, NA 

MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAIS 

DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, VISANDO EQUIPAR 

CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO TIPO I E II. 

 

 

   Publique-se. 

 

 

   Ijui (RS), 14 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

  JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO  

                Presidente do CISA 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013 

 

 

 

Aos ... dias do mês de ..... de 2013, às ..... horas, na sede do CISA, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 

02.231.696/0001-92, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijuí/RS, CEP 98700-000, neste ato 

representado por seu Presidente Sr. JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO  , portador da CI nº  

8005094282/SSP/PC RS, CIC nº 193.221.940-49, tendo como partícipes o CISA – Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DOS PRODUTOS 

LICITADOS DA(S) EMPRESA(S):, ________________________________, CNPJ nº 00.000.000/0000-00  

estabelecida na cidade de ___________________, na Rua ______________,n° 0000, que apresentou os documentos 

exigidos por lei, adiante denominado(s) de Fornecedor(es) Beneficiário(s), neste ato representado(s) pela Sr.     

______________, portadora do CPF nr° 000.000.000.00 e da cédula de identidade nº 000000000,  nos termos da 

Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 3.931/01, e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 

8.666/93, e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 003/2013, conforme Ata de Julgamento de Preços publicado 

no Site Oficial da Entidade, tendo sido os referidos preços oferecidos pelo(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) 

classificado(s) no certame acima numerado, em 1º lugar no quadro, conforme abaixo: 
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Item Código Descrição  Produtos UN

. 

  Quant.   Marca    Unitário     Vlr. Total  

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE  

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 

ELETRODOMÉSTICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS UTENSÍLIOS , de acordo com as 

especificações e quantidades definidas no Termo de Referência – ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico nº 

003/2013,que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 

pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos do processo anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual o CISA 

não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização 

de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada pelo CISA, ou órgãos interessados em participar, em 

qualquer tempo, desde que autorizados pelo CISA. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, 

quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 003/2013, que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
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proposta apresentada no Pregão nº 003/2013, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a 

integram. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS/PRAZO DE ENTREGA/NOTA FISCAL 

 

a) Os produtos deverão ser entregues conforme Nota de Empenho, sendo recebidos/conferidos pelo responsável 

pelo CISA: 

 

b) Prazo de entrega: no Maximo 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do pedido de autorização de 

fornecimento de medicamentos e materiais devidamente numerado. 

c) Local e Horário de entrega: Os produtos licitados deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Barão do 

Rio Branco, 121 – Centro – Ijui - RS das 08h30min até as 11h30min e das 13h30min às 17horas, conforme descrito 

no Edital. 

 

d) Prazo de validade: Os produtos entregues deverão apresentar PRAZO DE VALIDADE de no mínimo 01 (um) 

ano a partir da data da entrega. 

e) A entrega e o descarregamento dos produtos é de responsabilidade da licitante vencedora. 

f) Aceitar-se-á no máximo três (3) lotes por produto, tendo em vista a facilitar o controle  por lote, no recebimento, 

armazenamento e distribuição. Os números dos lotes com as respectivas quantidades, data de fabricação, data de 

validade e o código da nomenclatura comum no Mercosul (NCM/SH), deverão estar especificadas na Nota Fiscal 

Eletrônica, bem como, cada medicamentos e materiais deverá vir acompanhado do Laudo Técnico de Análise 

(Certificado de Análise) e transmitir os arquivos das Notas Fiscais em formato XML, quando solicitado a Ordem de 

Compra, para o e-mail: cisaxml@hotmail.com , emitidos pelo fabricante seja empresa fornecedora indústria 

farmacêutica ou distribuidora. O laudo analítico deverá comprovar o atendimento às especificações previstas pela 

farmacopéia, para o princípio ativo e de forma farmacêutica. Não serão aceitos laudos emitidos via fax.  
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em uma única parcela, em 30 (Trinta) dias após o recebimento e conferência das 

mercadorias, conforme nota fiscal.  O pagamento será efetuado mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, 

indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance. 

 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos à 

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo o CISA por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pagamento será contado da data de reapresentação do 

documento corretamente preenchido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005. 

Além do previsto no caput desta cláusula, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de 

Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI e XVIII da Lei nº 

8.666/93, garantida a defesa prévia ao contratado, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades: 

 

 

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF); 

 

b – Esgotado o prazo de entrega dos medicamentos e materiais, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do pedido de compra, independente do seu valor; 

 

 

c – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração; 

 

d – 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; 
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e – Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração 

Pública, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

 

f – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

 I –  Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados 

na entrega dos produtos; 

 II - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das 

Secretarias Municipais de Saúde, dede que não caiba aplicação de sanção mais grave; 

 

g - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a existência de 

fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública.  

 

h - Se o valor da multa não for pago, ou depositada, será automaticamente descontado do pagamento a que a 

Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou judicialmente. 

 

III - Impedimentos de Participação na Licitação: 

 No ato de credenciamento também são verificados os eventuais impedimentos dos Licitantes: 

a) Objeto incompatível com o objeto social da empresa: As pessoas jurídicas somente podem exercer as atividades 

previstas em seu objeto social, portanto, não podem participar da licitação as empresas em cujo ato constitutivo 

não conste o objeto licitado; 

b)   Empresas coligadas ou com os mesmos sócios: Com base nos princípios da moralidade e competitividade não se 

pode admitir que uma mesma sociedade possa competir contra si mesma, conforme o §3° do Artigo 3° da Lei n° 

8.666 – 1993, que veda a quebra do sigilo das propostas até a abertura das mesmas; 

c) Servidor ou dirigente do Órgão; 

d) Autor do projeto básico ou executivo; 

e) e) O licitante declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração. 

 



 

 

 
Rua Barão do Rio Branco, 121 – Ijuí – RS – CEP: 98700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 - Fone: (55) 3331-7900 

Fax: (55) 3331-7917 – E-mail: cisalicitacoes@terra.com.br 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da 

Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista 

na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. 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 CISA para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem 

fornecedores registrados e por iniciativa da administração quando caracterizado o interesse público. 

 

O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado: 

 

I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir com as suas exigências por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

 

II - por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

 

a- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

b - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de 

Registro de Preço, sem justificativa aceitável. 

 

III - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando: 

a - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

b- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 
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O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo e 

ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores 

registrados a nova ordem de registro. 

Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS INTEGRANTES 

 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 003/2013 e a proposta da_____________________________. classificada 

em 1º lugar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Comarca de Ijuí/ 

RS. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, demais normas aplicáveis e ao disposto no 

edital de pregão eletrônico nº 003/2013. 

 

____________________________________________________________ 

JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO     – Presidente do CISA 

 

EMPRESA: ___________________________-  

 

Representante Legal. 

 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 


