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MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA e o Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº 10/2014, declara que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 10/2014, do tipo “menor preço”, julgamento por LOTE, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, 
conforme especificação constante do Anexo I deste Edital. 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
I–  Termo de Referência; 
II–  Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
III – Declaração de cumprimento das condições de habilitação para Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. 
IV– Modelo de Proposta; 
V –Modelo de Declaração de Menor 
VI – Minuta do contrato. 
 
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, além de, subsidiariamente, pela Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia  24 de Setembro de 2014 
às 09:00  (nove horas), na sala na sala de Licitações localizada, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Passira, na Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro - Passira – PE, e será 
conduzida pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria acima citada. A 
sessão poderá ser suspensa para continuação posterior da fase de lances, caso conveniente 
para Administração. Caso não haja expediente na Prefeitura Municipal de Passira no dia 
indicado para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes, será o respectivo evento 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local preestabelecido. 
 
1. DO OBJETO 
 
O objeto do presente Pregão consiste na aquisição de AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA 

PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, conforme especificação constante no 
Anexo 1 (Termo de Referência). 
 
2. DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. 
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2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 
Aquisição de PRÓTESE DENTÁRIA 
[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, CNPJ, telefone e fax da empresa licitante] 
 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 
Aquisição de PRÓTESE DENTÁRIA  
[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, CNPJ, telefone e fax da empresa licitante] 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e FINANCEIRA  
 
As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária:  
 
Unidade: 02.13 - Atividade: 1030104282.274– Elemento: 33.90.39.00 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão: 
a) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Administração do 
Estado de Pernambuco; 
b) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de representante legal, cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento 
aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes do 
mandante para a outorga. 
 
5.2 O Sócio Administrador, quando representante da empresa no certame e o procurador 
quando representante da empresa no certame, deverão identificar-se exibindo cópia 
autenticada de um documento oficial de identificação que contenha foto, o qual ficará retido no 
processo. 
 
5.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
5.4 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentar nenhum dos 
documentos referidos no subitem 5.1 e 5.2 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada 
como única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 1). 
 
5.5 Os documentos exigidos nos subitens acima poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela 
Comissão de Licitação, a partir do original, até às 12:00 horas do dia útil anterior à data 
marcada para sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas 
e a documentação. 
 
6.0 DOS PRIVILÉGIOS DAS ME’s e EPP’s 
 
6.1 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação apresentadas fora do envelope de habilitação: 
 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
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II – empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter 
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06; 
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ; 
d) cópia do contrato social e suas alterações; 
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
6.2 Os documentos relacionados nos subitens 6.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D. O. 
do dia 22/05/2007, acompanhada da declaração, firmada pelo representante legal da empresa, 
de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 
123/06. 
 
7.DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO. 
 
O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital (Declaração de 
cumprimento das condições de Habilitação). A referida declaração deverá ser apresentada fora 
dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. O licitante credenciado 
de acordo com o item 5 poderá elaborar a referida declaração no início da sessão. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 
8.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone e fax. 
b) Número do Pregão. 
c) Descrição do objeto da presente licitação. A especificação deverá atender ao descrito no 
ANEXO I. 
d) Preço unitário e total do item, em real, conforme especificações, entendido o preço total do 
item como sendo o preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada, obrigatoriamente em 
moeda nacional e o preço global do lote em moeda nacional e por extenso, prevalecendo, em 
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casos de divergência, o produto do valor ofertado como preço unitário multiplicado pela 
quantidade licitada.  
e) Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive 
os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer 
outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto. Não será permitido, 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 
g) ou igual ao modelo do ANEXO V. 
 
09. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 
prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 
recursos. 
 
9.2 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela 
Comissão de Licitação, a partir do original, até às 12 horas do dia útil anterior à data marcada 
para sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
 
9.3 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 
deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser 
obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 
habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.4 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores. 
b) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de 
Dívida Ativa da União, unificada ou não), Estadual e Municipal. 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – 
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF); 



 
 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Passira 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 
Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

d) Prova de inscrição no CNPJ; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 alterada pela LEI Nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011 – DOU de 08/07/2011 (CNDT – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS). 
f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida dentro de um prazo máximo de 60 
(sessenta) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento; 
g) Declaração do licitante de não possuir em seu quadro de funcionários, empregados menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do 
disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, conforme art.27, V, da Lei N° 8666/93); 
h) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (com firma 
reconhecida), em papel timbrado contendo razão social, endereço, telefone, CNPJ e 
quantitativos fornecidos. 
j) Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas têm 
poderes para tal. 
 
9.5 A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nas alíneas “b”, “c”, “d” e 
“e” do subitem 9.4 pode ser suprida pela apresentação do Certificado de Registro de 
Fornecedores, emitido pelo DECAF (Departamento de Cadastro de Fornecedores) da Diretoria 
de Contratos e Licitações, pertencente à Secretaria de Administração e Reforma do Estado de 
Pernambuco, desde que no mesmo conste o documento em substituição no prazo de validade. 
 
9.6 Todos os documentos exigidos no item 9.4 e o documento de substituição previsto no item 
9.5 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
9.7 Os documentos referenciados no subitem 9.4 que são exigidos para o credenciamento não 
precisarão constar no envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
9.8 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 
9.9 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
9.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões 
Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 
 
9.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.9.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 
do certame. 
 
10.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 
(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação. (ENVELOPE Nº 02). 
 
10.3 O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço 
e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente 
a respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, e condições fixadas no Edital. 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 
d) Que apresentem qualquer preço unitário acima do máximo admitido. 
 

10.4 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso 
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 
serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 

10.5 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 
por LOTE. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela. 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 
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caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
 

10.6 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor. 
 

10.7 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre o lance:  
 

LOTE VALOR DO 
INTERVALO 

LOTE ÚNICO R$ 100,00 
 
podendo ser alterado pelo Pregoeiro. 
 
10.8 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
10.8.1. Entende-se por empate aquelas situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço. 
 
10.9 No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.9.1. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá ofertar lance 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
 
10.9.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 10.8.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 10.8.1 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 
 
10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.8.1 deste edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
10.9.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 10.9.1 e 10.9.2, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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10.9.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 
 
10.10 O disposto item 10.9 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, e 
não havendo lances, o desempate entre duas ou mais propostas será efetuado mediante 
sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes. 
 
10.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
10.12 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.13 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
 
10.14 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. 
 
10.15 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a 
reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de 
imediato. 
 
10.16 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
10.17 A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
10.18 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado. 
 
10.19 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do certame. 
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10.20 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do Certame. 
 
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
11.1 No final da sessão e declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá 
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo 
de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento. 
 
11.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12. DO FORNECIMENTO 
 
12.1 O fornecimento será parcelado, imediatamente após a emissão da nota de empenho, e da 
entrega da solicitação da Secretaria demandante, podendo ter entrega diária. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto desta licitação será recebido: 
a) Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de posterior verificação de 
conformidade dos produtos com as especificações. 
b) Definitivamente, pela Secretaria de demandante, após a conferência, verificação das 
especificações, qualidade, quantidade dos materiais e da conformidade do produto entregue 
com as propostas apresentadas. 
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c) Todos os itens deverão ser entregues em perfeito estado e com plenas condições de 
consumo dentro das especificações, qualidade contratada, quantidade dos produtos e da 
conformidade com a guia de fornecimento. 
 
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
14.1 O pagamento da compra dos materiais serão efetuado, após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e recebimento definitivo do objeto e comprovado a manutenção das exigências 
da habilitação em até 30 (trinta) dias.  
 
14.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento. 
 
15. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
 
O fornecimento será fiscalizado por responsável designado pela Prefeitura Municipal de 
Passira, que anotará em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como 
as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante 
vencedor em saná-las no prazo de até 48 horas. 
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civis e criminais ressalvados os casos devidamente justificados 
e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem (s); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia 
decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos / corrigidos; 
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento. 
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III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
16.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 16.1.: 
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se 
o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 
rejeição, devidamente notificada; e 
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste Edital. 
 
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos. 
 
16.4 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o 
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
16.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa, ou 
por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 
regular, Prefeitura Municipal de Passira poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-
se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 
Processo Licitatório, observado o interesse público. 
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17.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

17.3 O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo 
máximo de 02 (dias) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem como na sua 
desclassificação. 
 

17.4 O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco. 
 

17.5 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado. 
 

17.6 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do Pregoeiro e Equipe de Apoio (sala da Comissão 
Permanente de Licitação) no prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação do certame pela 
autoridade superior, findo o qual os mesmos serão inutilizados. 
 

17.7 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas de forma escrita a todos 
participantes. 
 

17.8 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 
horas. 
 

17.9 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização 
do certame. 
 

17.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 

17.11 O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação. 
 

17.12 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.13 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Passira do Estado de Pernambuco. 
 

17.14 O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na sala do Pregoeiro e 
membros da Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados neste Pregão, estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 8:00 às 
12:00 horas, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Passira, Rua Maria Pereira da Silva, 
87 – Centro - Passira – PE, ou pelo telefone (81) 3651 - 1156. 
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17.15 A taxa para a aquisição do edital é de R$ 10,00 (dez reais), mais taxa de expediente. 
 

 
Passira, 10 de Setembro de 2014. 

 
 

__________________________________________ 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Passira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 O presente termo de referência objetiva especificar critérios para a CONTRATAÇÃO DE 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS E 
PACIAIS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR COM DENTES ARTIFICIAIS 
com o objetivo de suprir o fornecimento e a confecção de próteses totais, superiores e inferiores, 
que visa atender a grande demanda deste serviço na rede pública de saúde do município. Tal 
contratação e necessária e se justifica devido a carência de recursos humanos técnicos para a 
execução destes serviços pela secretaria municipal de saúde. É exigência do ministério da saúde 
que o município de Passira realize a entrega de 50 próteses mensais, conforme requisição, por 12 
meses. 

 1-Justificativa  

 Com a contratação de um laboratório de prótese dentária esta secretaria visa além de 
cumprir as exigências do ministério da saúde, atender a população de Passira, usuária do SUS, 
que busca reabilitação oral, visando manter a forma, função e aparência. O termo “prótese 
dentária” também é utilizado para se referir ao artefato que se propõe a substituir a função original 
dos dentes ausentes. 

 O principal objetivo é repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os dentes, 
através de confecção de próteses totais e parciais, ampliando a resolutividade das ações da 
atenção básica em odontologia, buscando a integralidade da assistência e suporte por uma rede 
especializada para garantir a reabilitação de pessoas, parcial ou totalmente edêntulos.  

2-Disposições Gerais 

a) Todas as próteses deveram ser entregues acondicionadas em embalagens apropriadas, sem 

violação, amassados, deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a  

qualidade das mesmas. 

b) Todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças com falhas ou defeitos),  

não serão de responsabilidade do comprador. 

c) A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo, ou em parte, os produto que estiverem em 

desacordo com as especificações deste termo.  

d) A contratante se reserva no direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que 

impliquem na redução ou aumento de volume dos serviços, baseando-se, para tanto, na relação 

dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela fiscalização que poderão resultar até 

um total de 25% do valor contratual do serviço. 
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2.1- Descrição dos itens da requisição 

A confecção das próteses dentárias total e parcial superior e inferior, deverão estar 
de acordo com a descrição abaixo: 

a) Confecção de até 50 próteses dentárias total ou parcial superior e inferior, 
compreendendo: cera utilidade, dentes nacionais com tripla prensagem (cumpre 
rigorosamente as especificações das normas ADA e ISSO 22112:2005), gengiva normal 
ou caracterizada e palato rosa ou incolor. 
 

b) As próteses dentárias deverão ser confeccionadas caracterizadas, com cor de gengiva 
seguindo escala, levando em conta a tonalidade da pele, e os dentes devem seguir cor, 
tamanho e qualidade necessários a uma boa estética, e que não sofra alteração de cor 
e forma na ingestão de alimentos quentes ou frios. 

2.2- Especificações 

-Material de moldagem a ser disponibilizado deverá ser de presa rápida e boa qualidade 

-Confecção das próteses, compreendendo: Vazamento de gesso, cera utilidade, dentes 
nacionais com tripla prensagem, gengiva normal ou caracterizada, palato rosa ou incolor, 
polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação. 

3.- Das Obrigações 

3.1- Contratante 

-Disponibilizar os cirurgiões-dentistas das unidades de saúde deste município, que 
realizarão moldagem inicial. 

- Efetuar pagamento ao licitante vendedor, que será feito mediante a apresentação de 
documentos hábeis para a cobrança e após a liberação da despesa pela Secretaria de 
Finanças deste Município. Prazo de pagamento será em até 30 dias, contando a partir da 
data final do período de entrega do objeto. 

3.2- Contratada 

-Entregar as próteses de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que 
estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos. 

-O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade das próteses entregues, especialmente 
para efeito de substituição IMEDIATA, no caso de não atendimento ao solicitado ou por 
qualquer problema que seja detectado na falha da montagem das próteses. 

-Efetuar o transporte dos modelos para a confecção de próteses. 
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-Efetuar o recolhimento sempre que for solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde  

- Quando da necessidade de informações ou dúvidas referente a procedimentos a serem 
realizados, o fornecedor deverá entrar em contato com a Coordenação de Saúde Bucal do 
Município, na Secretaria Municipal de Saúde. 

-Fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da Lei 

- A licitante vencedora deverá entregar a prótese pronta em no máximo 30 dias, a contar da 
retirada da moldagem inicial. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde poderão 
ser tolerados atrasos na entrega, se ocorrerem por motivos relevantes que os justifiquem. 

-A licitante será responsável pela montagem dos dentes, ceroplastia, escultura, inclusão, 
prensagem com resina rósea e acabamento. 

-Todos os materiais necessários para a montagem das próteses correrão à custa da 
contratada. 

4. Cronograma de entrega 

O Objeto licitado será adquirido em Parcelas, mediante solicitações, com estimativa de 50 
próteses mensais. 

5. Do preço máximo admitido 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO MÁXIMO 
ADMITIDO 

01 PRÓTESE TOTAL OU PARCIAL 
INFERIOR E SUPERIOR- Vazamento 
do gesso, montagem dos dentes 
artificiais, ceroplastia, escultura 
superior ou inferior, acrilização e 
polimento das próteses dentais. 

 
600 

PREÇO 
UNITÁRIO 
 

131,50 

PREÇO 
TOTAL 
 

78.900,00 
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ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 

Ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 
 
 
PREGÃO N.º 12/2014 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
 Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao 
estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

Ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 
 
Ref.: PREGÃO N.º 12/2014 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser microempresa 
/ empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente: não haver nenhum dos 
impedimentos previsto nos incisos do §4º do artigo 3º da L.C. nº 123/06, e para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 
sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos neste Edital. 
 
 

( ) - há regularidade fazendária ( ) – Não há regularidade fazendária. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL 12/2014 
Abertura da Proposta: 24 de Setembro de 2014. 
Horário: 09:00 horas 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, conforme especificação parte deste 
Edital. 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MARCA TIPO 

OU 
REFERÊNCIA 

QUANT. UND P. UNIT. P. VALOR 

01       

02       

 

Total Global da Proposta: R$ __________________ (_______________________). 
 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________ 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: _______________________________ 
 
PRAZO DE ENTREGA: ___________________________________________ 
 
1 - DECLARAÇÃO 
 

1.1 – declarar que no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, 
impostos, despesa de frete, materiais, mão-de-obra, taxas, etc.) e despesas necessárias à 
entrega do objeto da licitação, bem como declarar que atende a todas as especificações S 
 
 

2 -LOCAL, DATA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

obs: 1. O preço global deverá está expresso em algarismos e por extenso. 
 
2. A Proposta deverá obrigatoriamente atender todas as exigências e especificações do Anexo 
1, sob pena de desclassificação. 

 
__________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal e Carimbo da Empresa 
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ANEXO – V MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENOR 

 

Ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 
 
Ref.: PREGÃO N.º 12/2014 

 

DECLARAÇÃO 

 

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

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

 

Em,..............de...................de 20.... 

 

......................................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 

 

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

 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
PARCELADO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE 
PASSIRA DO OUTROLADO A  EMPRESA 
_________________________. CONFORME PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 12/2014 

 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PASSIRA, entidade da Administração Pública Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.294.475/0001-54, com sede à Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro – Passira – PE, CEP nº 55.650-000, 
doravante denominado simplesmente, neste ato representado pelo o seu titular a Senhora Gestora MARIA DE 
FÁTIMA LOPES DE MOURA FARIAS, brasileira, casada, Psicóloga, residente na Rua Severino Ferreira, 863 – 
Centro – Passira- PE, portadora da cédula de identidade nº 1.385.385 SSP/PE, e inscrito no CPF. Nº 
128.223.294-00, e do outro lado como contratada a empresa ______________________________, com sede na 
_______________________, inscrita no CNPJ _____________, neste ato representada pelo 
Sr._____________________, inscrito no CPF/MF ____________________ , firmar o presente contrato mediante 
às cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Fundamenta-se o presente instrumento na licitação modalidade Pregão N.º 12/2014, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Passira e na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Constitui objeto do presente contrato o AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, conforme Anexo 1 e proposta vencedora do Pregão Nº 12/2014. 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA, TIPO 

OU 
REFERÊNCIA 

QUANT UND. P. UNIT. P. VALOR 

01 PRÓTESE TOTAL OU 
PARCIAL INFERIOR E 
SUPERIOR- Vazamento do 
gesso, montagem dos dentes 
artificiais, ceroplastia, 
escultura superior ou inferior, 
acrilização e polimento das 
próteses dentais. 

RESINA 
ACLILICA 

600 UND.   

  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O prazo para o fornecimento do objeto deste é de 12 (doze) meses, logo após solicitação da Secretaria 



 
 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Passira 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 – Centro 

CEP – 55.650-000 
Fone: (81) 3651-1156 

CNPJ: 11.097.300/0001-57 

demandante. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 
O valor global do contrato é de R$ _________________ (_______________________), não podendo ser 
reajustado durante a vigência do contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 
O pagamento do fornecimento será efetuado após a emissão da nota de empenho, após assinatura do contrato, 
logo após a entrega do material solicitado, acompanhados das respectivas notas fiscais contendo a totalização 
dos valores, podendo ser em até 30 (trinta) dias. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
As despesas com o fornecimento do material objeto deste contrato correrão por conta dos recursos consignados 
nas dotações orçamentárias: 

Unidade: 02.13 - Atividade: 1030104282.274– Elemento: 33.90.39.00 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A entrega dos materiais será imediatamente após solicitação da Secretaria Demandante. A vigência deste 
contrato é de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA OITAVA 
 
A contratada assume integral responsabilidade pelo fornecimento satisfatório dos materiais e igualmente pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais securitários, perdas e danos a terceiro e a contratante, porventura 
resultante de suas atividades, bem como todas e quaisquer despesas que venha surgir no devido fornecimento. 

CLÁUSULA NONA 
O objeto será recebido provisoriamente e definitivamente. 
Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com as especificações; 
Parágrafo Segundo - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e sua 
consequente aceitação pela Secretaria demandante. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na compra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
São obrigações da Contratada: 
I) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais 
resultantes da execução do contrato. 
II) Garantir a qualidade do produto, respondendo civilmente por quaisquer irregularidades que comprometam 
o bem fornecido. 
III) Fornecer os móveis apresentado na proposta de preços. 
IV) Arcar com todos os encargos resultantes da entrega do objeto desta licitação na Secretaria Municipal 
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demandante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

São obrigações da Contratante: 
 

I) Efetuar os pagamentos devidos; 
 

II A fiscalização que será feita por servidor designado pelo Município, que anotará os acontecimentos 
considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a 
recusa da contratada em saná-las no prazo de até 48 horas. 
 

Parágrafo Único - No caso de se constatarem irregularidades no produto, a Contratada será notificada para 
substituí-lo no prazo de 48 horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

A contratante poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista a contratada o direito de qualquer indenização nas hipóteses de: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais ou irregularidade no seu cumprimento; 
b) atraso ou paralisação do fornecimento do produto sem justa causa e prévia comunicação à administração; 
c) subcontratação total ou parcial do seu objeto com outrem; 
d) dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência; 
f) conveniência administrativa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida pela prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções; 
a) advertência; 
b) multa, conforme Edital; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 
de 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto durarem os motivos 
determinantes da punição até que o contrato faça o ressarcimento a administração dos prejuízos causados e após 
o cumprimento da ação aplicada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
As partes contratantes se obrigam por si e seus sucessores a fazer o presente instrumento sempre bom, firme e 
válido ficando eleito o foro de Passira, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
            E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram e estiveram presentes. 

 
Passira, __ de _________ de 2014. 

 
_________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA 
CONTRATANTE 

__________________________________ 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
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______________________________ 
CPF 
______________________________ 
CPF 
______________________ 

Visto do assessor jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


