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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 
 IJUI/RS, 20 DE ABRIL DE 2.017 
 
_________________________________ 
                     Presidente do CISA 
                    EDUARDO BUZATTI 
 
 
 
 
 
Solicitamos sua autorização para procedermos á abertura de Licitação por: 
 
CARTA CONVITE                                                 (     ) 

TOMADA DE PREÇO                                           (     ) 

CONCORRÊNCIA                                                 (     ) 

PREGÃO ELETRÔNICO                                       ( X ) 

REGISTRO DE PREÇOS                                      ( X ) 

 
Conforme discriminação abaixo: 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17 /2017. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002 / 2017 
 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO PARA SELEÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NR. 002 / 2017, 
DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA O CEO – 
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, COM 
VIGÊNCIA DE DOZE (12) MESES. 

 
 
                                                                                     Autorizo a abertura do Processo de Licitação 
 
 

_______________________________________ 
EDUARDO BUZATTI 

 PRESIDENTE DO CISA 
 
               
      

                                               IJUI (RS), 20 de ABRIL de 2017 
 

 
 
 
 

Examinei a documentação desta 
Licitação e EXARO parecer favorável a 

abertura da mesma. 
Ijui/RS, 20 de ABRIL de 2017. 

 
 

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 

 
PROCESSO LICITATORIO N° 17 / 2017. 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º   002 / 2017. 

 

MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO – “REGISTRO DE PREÇOS” 

 

OBJETIVO  PREGAO ELETRÔNICO PARA SELEÇAO DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO NR 002 / 2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, PARA O CEO -  CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA , 
COM VIGÊNCIA DE DOZE (12) MESES. 

 
 
 
 

DATA DA AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

 

 

 

 
                                                                                  Ijui (RS), 20 de ABRIL de 2017 
 
 
 
 
 
 
            JULIO ALVICIO SCHNEIDER 
          Pregoeiro do CISA 
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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

REGISTRO DE LICITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 
 
 

 
 

NUMERO DO PROTOCOLO 
 

002 / 2017 

 
MODALIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 
20/04//2017 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

 
DATA DE INICIO DAS PROPOSTAS 

 
20/04/2017 

 
DATA FINAL DAS PROPOSTAS 

 
04/05/2017 – 08h00min 

 
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO 

 
02/05/2017 – 08h30min 

 
ABERTURA E IMPRESSÃO DAS PROPOSTAS 

 
04/05/2017 – 08h30min 

 
HORA DE ABERTURA 

 
8h30min 

 
LOCAL DE ABERTURA 

 
No site:www.portaldecompraspublicas.com.br/17 

                                                                                     
 
MOTIVO: 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO “MENOR PREÇO POR ÍTEM”, PARA SELEÇÃO DE 
“REGISTRO DE PREÇOS” PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO , PARA O CEO – 
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA , COM VIGÊNCIA DE DOZE (12) MESES. 
 
 

IJUI (RS), 20 de ABRIL de 2.017. 
 
 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 
 

JULIO ALVICIO SCHNEIDER 
Pregoeiro do CISA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002  /2.017 

 
 
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. 
 

            O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saude do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul - CISA, com sede na cidade de Ijui RS, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para  conhecimento dos interessados, que estará realizando o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 / 2017, do tipo MENOR PRECO POR ITEM,  para 
REGISTRO DE PREÇOS de Material Odontológico ,  nos Termos da Previsão que faz 
parte do presente Edital,  como Anexo I, PARA O PERÍODO DE DOZE (12) MESES, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as 
disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Resolução CISA NR° 01/2013 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.portaldecompraspublicas.com.br 
no dia 04 de Maio de 2.017, com início às 08h30min, 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 08h00min do mesmo dia. 
  
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 12h e 13h às 17h30min, à Rua Barão do Rio Branco, 121 - centro, em Ijui – RS, mediante 
o pagamento das referidas cópias ou por meio do site www.cisaijui.com.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações poderão ser solicitadas 
por e-mail: licitacoes@cisaijui.com.br. 
  
2. DO OBJETO 
 

 
2.1 - Constituem objeto da presente Licitação a seleção de propostas para o REGISTRO 
DE PREÇOS, visando a aquisição, por parte do CEO -  Centro de Especialidades 
Odontológicas de Material Odontológico , conforme estimativa, descrição e especificação 
constante no Anexo I – Termo de Referência ao presente Edital e terá a validade para o 
período de Trezentos e Sessenta e Cinco (365) dias. 
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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.portaldecompraspublicas.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. 
 
3.4 – Não será admitida 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 desta Licitação a Licitante que esteja cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93; 
 
3.6 – Não poderão participar do Certame Licitatório, Empresas coligadas e Empresas 
constituídas pelas mesmas pessoas físicas, ou seja, pelos mesmo 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;  
 
4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:  
 
4.1 – Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PORTAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS”, através do site www.portaldecompraspublicas.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, não 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. 
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5 – REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 

5.1 – Após o encerramento da fase de lances , todos os participantes, ganhadores de 
itens, deverão enviar a documentação exigida nesse Edital ao endereço indicado, no 
prazo máximo de cinco (5) dias úteis. Caso os respectivos participantes não 
efetuarem a remessa da documentação exigida, serão automaticamente 
desclassificados. 
 
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  duas (2) casas decimais, após a vírgula; 

 
b) Marcas e 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 
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de 
qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

 
d) Prazo de validade das propostas deverá ser de Sessenta Dias  (60)  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;  

 
e) A efetivação das compras dos itens constantes no REGISTRO DE PREÇOS, junto 

às empresas fornecedoras serão feitas conforme a necessidade do CEO – Centro 
de Especialidades Odontológicas , podendo ser retirados de acordo com sua 
necessidade ,  dentro do período previsto de DOZE  (12) MESES, mediante 
expedição de Autorização de Fornecimento emitido pelo Consórcio devidamente 
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assinados pela Diretora Executiva e pelo Coordenador de Pregão Eletrônico do 
CISA. 

 
f) Prazo de Entrega: O prazo de entrega será de no máximo Dez (10) dias corridos, 

após a emissão da Autorização de Fornecimento, 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 02 (duas) 

parcelas), de igual valor, ou seja, a 1ª (Primeira) parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª 
(Segunda) parcela em 60 (Sessenta) dias,  conforme Nota Fiscal Eletrônica. 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 – centro  na cidade de Ijui, RS – CEP 98.700-000 – 
Caixa Postal nº 1021, no horário da manhã das 08h35 min., às 11h50min no 
horário da tarde, das 13h00min às 17h, de Segundas às Sextas-Feiras, a critério 
da contratante; 
 

i) O acondicionamento e transporte do material  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 do material, sob pena de incorrer em quebra contratual e 
sujeito às penalidades administrativas; 
 

j) O recebimento dos 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; 
 

k) Caso não cumprido 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; 
 

l) 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 mesmas. 
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7 – FORMULAÇÃO DE LANCES /SESSÃO: 
 
7.1 – O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará inicio na 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 aos 
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, para 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 material, por 
relevante interesse público. 
 
7.11 – O Pregoeiro se utilizará do Preço de referência, ou seja, do último Registro de 
Preços e/ou consulta prévia de Preços praticados no mercado, previamente publicado 
no Site do CISA, Diário Oficial e Quadro Mural do Cisa e que fará parte integrante 
deste Edital, para balizar a aceitabilidade das cotações das Licitantes. Havendo lances 
com valores manifestamente superiores ao preço de referencia, o Pregoeiro poderá 
ignorá-los até posterior pesquisa de mercado, antes da sua adjudicação. 
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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 que atenda o Edital. 
 
8.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante 
vencedor, em razão das especificações indicadas 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 Cinco (5) dias úteis após a data do encerramento dos lances: 
 
9.2 – Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro Comercial , no caso de empresa individual;ou 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício;ou 
d) CCMEI (Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual), no caso 

de Micro Empreendedor Individual. 
 
9.3 – Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 

a) AFE - Comprovação de autorização de funcionamento da empresa pelo 
Ministério da Saúde; 
 

b) Cópia do Alvará de Licença para funcionamento da Secretaria de Saúde 
Estadual ou Municipal; 
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c) CBPF – Certificado de Boas Práticas de Fabricação; 

 
d) Ficha de Registro dos Produtos junto a ANVISA, identificando por item 

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

Ministério do Trabalho; 
 
OBS: Não há necessidade de  apresentar AFE ou CBPF, para produtos isentos 
de registro. 
 

9.4 – Qualificações Econômico-Financeira. 
 

a) 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 Federal (inclusive da Dívida Ativa 

da Únião) e que abrange as contribuições sociais previstas no Art. 11 da 
Lei.8.212 de 24 de julho de 1991. 

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  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; 

g) Comprovação de Aptidão, em características, quantidades e prazos 
semelhantes ao objeto desta licitação, fornecida através de atestado expedido 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que comprove que a 
empresa está apta a fornecer o material licitado. 

 
OBS: A prova de regularidade poderá ser mediante a apresentação de Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa. 

 
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 
protocolados no CISA, na cidade de Ijuí/RS, no prazo de até Oito (5) dias úteis após o 
encerramento dos Lances (Disputa 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: 
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

AO CISA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

PREGÃO ELETRÔNICO NR° 002 / 2017 – 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, com poderes específicos para este fim, contendo nela a qualificação 
do mesmo, numero do CPF e do respectivo RG. 
 
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. 
11.1.2 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
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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 ter sido aceita 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 serão conhecidos os recurso 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 viciaram, 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. 
 
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 e descarregado na 
Sede do Consórcio, na cidade de Ijui - RS; 
 
14.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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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 da ata  ou da nota de empenho; 
 
14.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, descargas, impostos ou 
quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do licitante 
vencedor;  
 
 
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 materiais, por inexecução total, será 
aplicada multa de 25 % (Vinte e Cinco por cento) sobre o valor total do pedido de 
compra; 
 
15.1.2 – Pela inexecução parcial do ajuste, multa de   15 % (Quinze 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 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. 
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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 – RECISÃO:  
 
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 Específica. 

18- PAGAMENTO: 

18.1 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 02 (duas) 
parcelas, de igual valor, ou seja, a 1ª (Primeira) parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª 
(Segunda) parcela em 60 (Sessenta) dias, 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. 

 

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. 
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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 – É facultado, o Realinhamento de Preços, dentro da vigência do prazo de 
validade das propostas do Presente Edital, desde que comprovado através de 
Planilha de Custos do Laboratório fabricante, porém não serão aceitos solicitações de 
reajustes nos primeiros seis (6) meses. 
 
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. 

f)  
20 – Integra este Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO 

ANEXO II – TERMO DE PUBLICAÇÃO N º 002 / 2017. 

 
ANEXO III -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  002 / 2.017  
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  002 /2.017 
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ANEXO I – OBJETO: ESTIMATIVA INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS A TEREM 

PREÇOS REGISTRADOS:  

Item Codigo Descrição 
 
Quantidade  Unidade  Vlr. Ref.  

1 4 AGUA DESTILADA GALAO DE 5lts -               50  UNIDADE 
 R$         
16,00  

2 7 AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UN. -               30  UNIDADE 
 R$         
29,30  

3 8 AGULHA GENGIVAL LONGA - CAIXA COM 100 UND. -               30  CAIXA 
 R$         
29,30  

4 10 AGULHA INTRACANAL ENDO-EASY AMARELA - CX.  20 UND. -               30  CAIXA 
 R$         
95,00  

5 13 ALAVANCA  HEINDERBRINK ESQUERDA N° 2 CABO GROSSO -               30  UNIDADE 
 R$         
29,80  

6 16 ALCOOL 70% DE 1LT -            100  UNIDADE 
 R$           
6,10  

7 20 ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 -            120  CAIXA 
 R$         
95,00  

8 21 ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA 200MG/G POM. 12G -               50  UNIDADE 
 R$           
6,10  

9 29 AVENTAL CIRURG.GR 30 C/PUNHOS ELAST. COR AZUL - -            100  UNIDADE 
 R$         
15,00  

10 30 BABADOR DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UN. -               10  PACOTE 
 R$         
19,00  

11 38 BROCA  1016 CURTA -               30  UNIDADE 
 R$           
1,60  

12 54 CANETA DE ALTA RORAÇÃO -               10  UNIDADE 
 R$      
254,20  

13 70 CONE GUTTA PERCHA -  ACESSÓRIO B8  C/ 120 UND -               50  CAIXA 
 R$         
26,00  

14 71 CONE  DE GUTTA PERCHA - ACESSÓRIO RS C/ 120 UND -               50  CAIXA 
 R$         
26,00  

15 72 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15-40 C/ 120 UND -               50  CAIXA 
 R$         
26,00  

16 73 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45-80 C/ 120 UND -               50  CAIXA 
 R$         
26,00  

17 74 CONE PAPEL ABSORVENTE 15- 40  -  CX. C/ 100 UND -               50  CAIXA 
 R$         
25,00  

18 75 CONE PAPEL ABSORVENTE 45-80 - CX. C/ 100 UND -               50  CAIXA 
 R$         
25,00  

19 78 CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY E MACKAU 11-12 -               30  UNIDADE 
 R$         
12,20  

20 81 
CURETAS PERIODONTIA GRACEY E MACKAU 17-18 AÇO CARB 
-               30  UNIDADE 

 R$         
12,20  

21 93 FIO DENTAL - 50 MTS -               30  UNIDADE  R$           
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2,60  

22 96 FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO 2% -  EMB. 200 ML -               20  UNIDADE 
 R$           
7,30  

23 123 GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - EMB. 500 ML -               10  UNIDADE 
 R$         
31,00  

24 130 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - EMB. 10 GR -               15  CAIXA 
 R$           
5,60  

25 133 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ E LIQ -               20  UNIDADE 
 R$         
13,40  

26 157 LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 1-2 -               20  UNIDADE 
 R$         
43,00  

27 158 LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 3-7 -               20  UNIDADE 
 R$         
43,00  

28 159 LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 5-11 -               20  UNIDADE 
 R$         
43,00  

29 165 LIQUIDO FIXADOR DE RX - EMB.MINIMA 475 ML -               40  UNIDADE 
 R$           
8,00  

30 166 LIQUIDO REVELADOR P/ RX - EMB. MINIMA 475 ML -               40  UNIDADE 
 R$           
8,00  

31 169 LOCALIZADOR APICAL - TELA LCD D ENO MINIMO 4,5 -                 1  UNIDADE 
 R$   
1.830,00  

32 174 LUVA DE PROC. NÃO EXTERIL DE LATEX P CX C/ 100 UND -            100  CAIXA 
 R$         
22,00  

33 175 LUVA DE PROC. NÃO ESTERIL DE LATEX PP CX C/ 100 UN -            100  CAIXA 
 R$         
22,00  

34 176 MASCARA  DUPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/ 50 U -               10  CAIXA 
 R$           
7,95  

35 177 MATRIZ METÁLICA 0,5MM -               10  UNIDADE 
 R$         
24,00  

36 178 MATRIZ METÁLICA 0,7MM -               10  UNIDADE 
 R$         
26,00  

37 189 PASTA PROFILÁTICA 90GR -               10  UNIDADE 
 R$           
4,10  

38 206 REFIL PARA TAMBOREL - EMB. C/ 50 UND -            100  PACOTE 
 R$         
12,50  

39 209 RESINA Z100 A2 -               10  UNIDADE 
 R$         
39,00  

40 210 RESINA Z100 A3 -               10  UNIDADE 
 R$         
39,00  

41 211 RESTAURADOR PROVISÓRIO (COTOSOL) - EMB. 20 GR -               50  UNIDADE 
 R$           
9,50  

42 212 ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UND -               50  PACOTE 
 R$           
1,60  

43 222 SONDA EXPLORADORA -               50  UNIDADE 
 R$           
6,80  

44 226 SUGADOR CIRÚRGICO C/ 20 UNIDADES -               60  CAIXA 
 R$         
17,30  

45 228 TAÇA  DE BORRACHA PARA PROFILAXIA -            100  UNIDADE  R$           



 

 

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

                    Central de Medicamentos: (55) 3331-7913 - E-mail: licitacoes@cisaijui.com.br 18

1,60  

46 229 TAMBOREL KIT -            150  UNIDADE 
 R$         
20,71  

47 232 TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UN -            100  PACOTE 
 R$           
7,10  

48 233 TRICRESSOL FORMALINA - EMB. 10 ML -               40  UNIDADE 
 R$           
6,50  

49 268 DETERGENTE ENZIMATICO GALAO DE 1 LITRO -               10  LITRO 
 R$         
65,00  

50 269 CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LIQUIDO -               30  UNIDADE 
 R$         
14,60  

51 304 ESPARADRAPO 5CM 4,5 M - IMPERMEAVEL -               30  CAIXA 
 R$           
6,10  

52 314 BROCA 1012 CURTA -               30  UNIDADE 
 R$           
1,60  

53 320 CURETA DE PERIODONTIA GRACEY 5-6 -               30  UNIDADE 
 R$         
12,20  

54 326 ESPELHO ODONTOLÓGICO PLANO N° 05 -               80  UNIDADE 
 R$           
5,70  

55 352 FIO DE NYLON 4.0 CAIXA COM 24 UN -               10  CAIXA 
 R$         
51,00  

56 355 FIO DE NYLON3-0 -               10  UNIDADE 
 R$         
51,00  

57 359 GLUCONATO DE CLOREXIDINA PERIOCARD - EMB. 2 LTS -               10  UNIDADE 
 R$         
50,00  

58 363 BROCA ZECRYA LONGA -               60  UNIDADE 
 R$         
21,20  

59 364 BROCA 1014 CURTA -               30  UNIDADE 
 R$           
1,60  

60 365 BROCA 1016 LONGA -               30  UNIDADE 
 R$           
1,60  

61 366 ABAIXADOR DE LINGUA - PCT C/ 100 UND -               10  PACOTE 
 R$           
4,00  

62 367 BICARBONATO DE SODIO PÓ (PARA JATO) C/ 200 GR -               10  UNIDADE 
 R$         
13,50  

63 368 CONE DE GUTTA PERCHA B7 - ACESSORIOS C/ 120 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
26,00  

64 369 CONE DE GUTTA PERCHA BS - ACESSORIOS C/ 120 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
26,00  

65 370 CAIXA DE TESTES BIOLOGICOS P/ AUTOCLAVE CX C/ 10 -                 5  UNIDADE 
 R$         
85,00  

66 371 ESCOVA DE ROBSON ODONTO -               25  UNIDADE 
 R$           
2,10  

67 372 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 % USO ODONTO EMB. 1 LT -                 5  UNIDADE 
 R$           
5,40  

68 373 KIT COM ATIVADOR E CATALIZADOR E PRIMER -                 5  UNIDADE 
 R$      
419,00  

69 374 KIT DE LIMA 25 MM 15- 40 C/ 6 UND -               50  UNIDADE  R$         
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64,00  

70 375 KIT DE LIMA 25 MM 45 - 80 - C/ 6 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
64,00  

71 376 KIT DE LIMA 21 MM 15 - 40 -  C/ 6 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
64,00  

72 377 KIT DE LIMA 21 MM  45 - 80 - C/ 6 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
64,00  

73 378 KIT DE LIMA 31 MM 15 - 40 C/ 6 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
64,00  

74 379 KIT DE LIMA 31 MM  45 - 80 - C/ 6 UND -               50  UNIDADE 
 R$         
64,00  

75 380 SISTEMA ADESIVO (ACIDO + ADESIVO) -               10  UNIDADE 
 R$         
71,00  

76 381 TIRA ABRASIVA POLIESTER P/ POLIMENTO ODONTO  C/ 50 -               10  UNIDADE 
 R$           
8,60  

77 382 XYLESTESIN LIDOCAINA SPRAY 10% (100 MG/ML) ANEST.T -               10  UNIDADE 
 R$         
92,00  
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ANEXO II – TERMO DE PUBLICAÇÃO º  002 / 2017. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002 / 2.017 

 
 
 
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 17/ 2.017, visando a execução de 
procedimento para compra de Material Odontológico , através de Pregão 
Eletrônico, na modalidade “REGISTRO DE PREÇOS”.  
 
 
Com previsões de compras de Materiais Odontológicos encaminhadas ao 
CISA, promova-se a abertura do competente “Pregão Eletrônico”. 
 
   Publique-se. 
 
 

   Ijuí (RS), 20  de Abril de 2.017.  
 
 

 
EDUARDO BUZATTI 
Presidente do CISA 

 

 



 

 

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

                    Central de Medicamentos: (55) 3331-7913 - E-mail: licitacoes@cisaijui.com.br 21

ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 / 2.017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 /2.017 
 
Aos ...................................................................................................., (Data de 

Homologação)às ...........................hs., na sede do CISA, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

CNPJ nº 02.231.696/0001-92, situada na Rua Barão do Rio Branco , 121, em Ijuí/RS, CEP 

98.700-000, neste ato representado por seu Presidente Sr. EDUARDO BUZZATTI. portador 

da RG nº 6006385741 - SSP/PC RS, CPF nº 251.681.340-68,  

RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS 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  002 

/2.017, 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: 

 

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 Material 
Odontológico , de acordo com as especificações e quantidades definidas no Termo de 
Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 002 /2.017, 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 



 

 

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

                    Central de Medicamentos: (55) 3331-7913 - E-mail: licitacoes@cisaijui.com.br 22

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 002 / 2017, que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o 
constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 002 / 2.017, pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
CLÁUSULA QUARTA – EFETIVAÇÃO DAS COMPRAS - LOCAIS/PRAZO DE 
ENTREGA/NOTA FISCAL 
 
a) A efetivação das compras dos itens constantes no REGISTRO DE PREÇOS junto 
às empresas fornecedoras serão feitas conforme a necessidade do CEO – Centro de 
Especialidades odontológicas , podendo ser retirados de acordo com sua 
necessidade , dentro do período previsto de DOZE (12) MESES, mediante expedição 
de Autorização de Fornecimento emitido pelo Consórcio devidamente assinados pela 
Diretora Executiva e pelo Coordenador de Pregão Eletrônico do CISA; 
 
b) Os produtos deverão ser entregues conforme Nota de Empenho, sendo 
recebidos/conferidos pela farmacêutica responsável pelo CISA; 
 
c) Prazo de entrega: no máximo 10 (Dez) dias corridos após o recebimento do pedido 
de autorização de fornecimento de medicamento devidamente numerado e assinado 
pelos responsáveis do CISA; 
 
d) Local e Horário de entrega: Os materiais deverão ser entregues no seguinte 
endereço: CISA  - Rua Barão do Rio Branco, 121  – Centro – Ijui – RS,  das 08h30min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.  
 
e) A entrega e o descarregamento dos produtos é de responsabilidade da licitante 
vencedora;. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas), de igual valor, ou seja, a 1ª 
(Primeira) parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª (Segunda) parcela em 60 (Sessenta) dias, 
contando a partir da DATA DO RECEBIMENTO da Mercadoria, conforme Nota Fiscal. O 
pagamento será efetuado mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, indicados 
pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance, contendo a descrição dos 
produtos, quantidades, banco, código da agência e o número da conta corrente da 
empresa, para efeito de pagamento preços unitários e o valor total e nota de entrega 
atestada.  
 
 
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 
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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 materiais, por inexecução total, será aplicada multa de 
25 % (Vinte e Cinco por cento) sobre o valor total do pedido de compra; 
 
c – Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 15 % (Quinze por cento), calculada sobre 
a soma dos valores dos objetos não entregues; 
 
d – 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; 
 
e – 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; 
 
f – 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; 
 
g – 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; 
 
h - 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.  
 
i - 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: 
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 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. 
 
 
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, durante o período de vigência, objeto do presente,  
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. Caso haja solicitações de Reajustes durante o 
prazo de vigência da Presente Ata, os mesmos somente serão aceitos desde que haja 
confirmação expressa do respectivo Laboratório fabricante. 
 
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. 
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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. 
 
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 Eletrônico nº 002 / 2.017 e a proposta da 
empresa ____________________________, 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 10.520/2002 , subsidiária  a Lei nº 8.666/93, demais normas aplicáveis e ao 
disposto no edital de Pregão Eletrônico nº  002 / 2.017. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
EDUARDO BUZZATTI     –  Presidente do CISA 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
EMPRESA: ............................................................................................... 
                                               Representante Legal 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
______________________________  ________________________________ 
 

 


