PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo nº 15.993/2017
RUBRICA _______ FLS. _____
EDITAL DE
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 086/ 2017
(Tipo Menor Preço Por Item)
1. PREÂMBULO:
1.1 O Município de Saquarema do Estado do Rio de Janeiro, através do Senhor Secretário João
Alberto Teixeira de Oliveira, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, Tipo Menor Preço Por Item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº
15.993/2017.
1.1.1 O PREGÃO será disciplinado por este EDITAL e seus elementos integrantes, pela Lei
Federal nº 10.520, de 17 / 07 / 2002, publicada no DOU. de 18 / 07 / 2002, pelo Decreto
Municipal Nº 694 de 2008 e no que couber pela Lei Federal 8.666/93 e pelas normas editadas
na Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
1.1.2. O PREGÃO será realizado dia 28 de dezembro de 2017 com início às 11 horas, na
Sala da Comissão de Licitação, à Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema-RJ.
2. DO OBJETO DO PREGÃO:
2.1. Esta Licitação tem por objeto Aquisição de Unidade Avançada de Odontologia (Ônibus
Rodoviário Customizado), para fortalecimento dos serviços ofertados, ampliação do acesso ao
tratamento odontológico gratuito, prevenção e recuperação da saúde bucal da população de
Saquarema, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 15.993/2017.
3. TIPO DO PREGÃO:
3.1. Este PREGÃO é do Tipo Menor Preço e será vencedor o proponente que apresentar o
menor preço Por Item.
4. COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO
4.1. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO: Leonardo André C. J. Simões, auxiliado pela
EQUIPE DE APOIO, composta por Jaqueline Gouveia da Silva, Marco Aurélio Pires Pinto Filho,
Caroline Santos Ramos Marinho, Waldir Carneiro de Souza Júnior, Marcelo de Carvalho Dantas
e Ricardo Sodré Aguiar, conforme designação contida na Portaria Nº 703 de 29 de agosto de
2017.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente do presente pregão está estimada em R$ 1.480.000,00 (um milhão
quatrocentos e oitenta mil reais), que correrá por conta do PT: 10.301.0028.1.084; ND:
4.4.90.52.00.00; Ficha: 325; Fonte: 1007, do orçamento vigente na Secretaria Municipal de
Saúde.
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6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
Anexos.
6.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País,
de interessados que se encontrem sob falência, solvência, concordata, concurso de credores,
dissolução e liquidação, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido
punidos com suspensão do direito de licitar, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública.
6.3. Não serão admitidas à Licitação as empresas suspensas pela administração do direito de
licitar, no prazo e nas condições de impedimento. As declaradas inidôneas pela administração
direta ou indireta, inclusive fundações, nos níveis Federais, Estaduais e Municipais, bem como
as que estiverem em regime de concordata ou falência.
6.4. Não será permitida a participação de Licitante que possua em seus quadros servidores ou
dirigentes da Prefeitura Municipal de Saquarema, ou qualquer vínculo com os mesmos,
observando o disposto no artigo 9º, inciso III e parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93.
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (B):
7.1. Os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) deverão
ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis,
contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (A)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
EDITAL DE PREGÃO Nº 086 / 2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
C. N. P. J
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (B)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
EDITAL DE PREGÃO Nº 086 / 2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
C. N. P. J
7.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (A) e os documentos referentes deverão ser apresentados em 1
(uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, datada e assinada na
última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se
a Procuração.
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7.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS
(A) obedecerá também os comandos contemplados nos itens 7 e 8 e subitens.
7.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.
7.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) poderão ser apresentados em original, por cópias
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet,
preferencialmente preparados em pasta, para que não existam documentos soltos.
7.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original o Pregoeiro, por ocasião da abertura do ENVELOPE B, para a devida
autenticação.
7.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem acima, o documento original a
ser apresentado não deve integrar o ENVELOPE.
7.3.1.2. O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por
parte do Pregoeiro.
7.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à
forma exigida, a proponente será inabilitada.
7.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos
para o português por tradutor público juramentado.
7.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições / emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.
7.3.4. Na hipótese dos documentos exigidos no subitem 9.1 que consignarem a
existência de qualquer débito, o proponente deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que
suspenda(m) sua(s) exequibilidade(s).
8. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (A):
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
a) apresentar o número do Processo e número deste PREGÃO;
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
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c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, com a indicação da procedência e
contendo as principais características (cor, marca, medidas, modelo, peso, tipo etc.), e, se
couber forma de acondicionamento, em conformidade com as especificações contidas no
ANEXO V; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
d) apresentar prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
e) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de
qualquer natureza, frete, embalagem etc.
8.2. A proponente deverá cotar todos os itens do Pregão, não sendo admitido, todavia,
cotação inferior à quantidade prevista nos itens.
9. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B):
9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os
seguintes:
A) HABILITAÇÃO JURÍDICA
a.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores;
a.3) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de
composição da Diretoria em exercício;
a.4) No caso de Microempreendedor Individual incluir o Certificado da Condição de
Microempreendedor
Individual
–
CCMEI,
disponível
em
http://www.portaldoempreendedor.com.br.
a.5) Formulário de Situação Cadastral de ME ou EPP emitido no site da JUCERJA
(jucerja.rj.gov.br); sob pena de não ser considerada como EPP ou ME para efeitos da Lei nº
123/2006.
Obs.: A documentação relativa ao item 12.2, letras a1, a.2, a.3, a.4 e a.5, quando apresentadas
no credenciamento, não precisarão compor o Envelope ‘”A” Documentação para Habilitação.
a.6) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo nº 15.993/2017
RUBRICA _______ FLS. _____
a.7) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em a.1, a.2 e a.3, posteriormente
a constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de
forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
B) REGULARIDADE FISCAL
B 1) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de:
b.1.1) Apresentação do Cartão do CNPJ;
b.1.2) Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
b.1.3) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS;
b.1.4) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoFGTS.
B.2) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual através de:
b.2.1) Certificado da inscrição Estadual;
b.2.2) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais – ICMS;
b.2.3) Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Estadual – PGE.
B.3) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal através de:
b.3.1) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais da sede da empresa, ou outra
equivalente, na forma da lei.
C. REGULARIDADE TRABALHISTA
C.1) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis Lei 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, 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
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.5.1. Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio
Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do orçamento, admitida a atualização
para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será
obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e
devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, na forma da Lei.
9.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício,
já exigíveis e apresentado na forma da lei, conforme disposto no Art. 31, I da Lei 8.666/93,
devendo apresentar este balanço Índice de Liquidez Geral (ILG) > 1. Será considerado como
Índice de Liquidez Geral o coeficiente da soma do Ativo Circulante com o Realizável em Longo
Prazo, dividido pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, obedecendo a
seguinte fórmula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
9.5.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
9.6. Conforme instituído no Art. 3º do Decreto Nº 8.538 de 06 de Outubro de 2015, o
MEI/ME/EPP estão isentos de apresentar os documentos do item 9.5.2, apenas nos
certames que envolvam habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais.
9.7. Declaração de que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de 18
(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis)
anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos. Facultada a utilização do modelo, Anexo VIII.
9.8. Para empresas não sediadas no Estado do Rio de Janeiro, a Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deverá ser apresentada conforme orientação legal de cada ente Estadual.
9.9. Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência e de fato
impeditivo à habilitação (ANEXO VII); facultada a utilização do modelo.
9.10. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pela Prefeitura
Municipal de Saquarema substitui os documentos enumerados no subitem 9.1, letras A, B e C,
se atualizado nos 03 dias que antecedem a licitação.
9.11. A regularização da documentação aludida no 9.1, letras A, B e C, também poderá ser
levada a efeito na própria sessão, cuja certidão / documento utilizada para a finalidade deverá
observar as previsões contidas no item 7 e subitens.
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9.12. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento
àquele exigido no presente EDITAL e seus ANEXOS.
10. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
10.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na à Rua Coronel Madureira,
nº 77 – Centro – Saquarema-RJ, durante o expediente normal do órgão licitante, no seguinte
horário: das 9:00 às 17:00 horas.
10.2. O EDITAL será entregue a qualquer interessado durante período, horário e local
especificados acima.
10.3. Este Edital será publicado em conformidade com a legislação vigente.
11. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.1.1. A pretensão referida no subitem 11.1. pode ser formalizada por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no
endereço e horário constantes do subitem 10.1.
11.1.2. Dúvidas poderão ser equacionadas pelo telefone (22) 2651 – 2254 Ramal 215.
Porém, somente aquelas de caráter estritamente informal.
11.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados por parte da autoridade subscritora
do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais proponentes.
12. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
12.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
12.1.1. A petição deverá ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal
Saquarema-RJ, o Pregoeiro.
12.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo indicado por lei, que, além de
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
12.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige desde que
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões)
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova
data para a realização do certame.
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13. CREDENCIAMENTO:
13.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO deste
EDITAL, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie
para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e representandoa, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com fotografia.
13.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento
constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza
jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas
/ fases do PREGÃO, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(B), formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestarse imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do
modelo contido no ANEXO II.
13.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõese a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário, o
que pode ser levado a efeito por meio do(s) documento(s) exigido(s) no subitem 13.2. ou
qualquer outro que comprove os poderes do mandante para a outorga.
13.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
13.4. É admitido somente um representante por proponente, cuja ausência da sessão
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
13.5. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO.
13.6. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o Pregoeiro
declarará encerrada esta etapa / fase.
14. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B):
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14.1. A etapa / fase para recebimento da Declaração de que a proponente cumpre os
requisitos de habilitação E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B) será levada a efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
14.1.1. A Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve
integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B),
constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do
modelo constante do ANEXO III.
14.2. Iniciada esta etapa / fase, o Pregoeiro receberá e examinará a Declaração de que a
proponente cumpre os requisitos de habilitação.
14.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando,
em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (B).
14.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B).
15. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A):
15.1. Compete o Pregoeiro proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A),
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) e sob a guarda do
Pregoeiro / ÓRGÃO LICITANTE.
16. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
16.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as
exigências fixadas no item 7 e subitens, combinado com o item 8 e subitens.
16.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências retro, envolvendo o
objeto e o valor, o Pregoeiro elaborará a classificação provisória das mesmas, sempre em
obediência ao critério do menor valor por item.
17. - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
17.1 Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
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d) apresentar item(ns) com preço(s) manifestamente inexequível(is), nos termos do item 19 e
subitens.
e) apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero;
f) deixar de entregar a amostra, quando exigida.
18. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
18.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço e será vencedor o proponente que apresentar
proposta em conformidade com o Edital com o menor valor em lance para atender ao objeto
desta licitação.
18.2. As propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou as propostas das
03 (três) melhores ofertas, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do artigo 4º, da Lei nº.
10.520/2002.
18.3. Não sendo verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores
preços, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços ofertados nas propostas escritas.
18.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço.
18.5. Para efeito do disposto no subitem 18.4 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os
seguintes procedimentos:
18.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço, para determinação
da ordem de oferta dos lances;
18.5.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de
pequeno porte, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
18.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 18.4.
Será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
18.6. Na hipótese da não ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens acima,
será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço.
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18.7. O disposto nos subitens 18.4 a 18.6 acima somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
18.8. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,
também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos
procedimentos elencados subitens 18.4 a 18.7 deste Edital;
18.9. Aos proponentes proclamados conforme subitem 18.2 ou subitem 18.3 será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
18.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital.
18.11. A etapa de lances será encerrada quando todos participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lance, podendo negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a
redução de preço. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto, apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente
a respeito.
18.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercados vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que foi juntado aos autos.
18.13. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º, art. 45 da Lei
Complementar nº 123/06;
18.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatória pelo
licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurando o direito de
atualizar seus dados no ato, mediante sustentação e apresentação de documentos ou
verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
18.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
18.16. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
18.17. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atendam todas as exigências.
18.18. Constatando o atendimento pleno às exigências será declarado o proponente vencedor
e o Pregoeiro poderá convidá-lo a novas negociações. Encerradas as negociações, lhe será
adjudicado o objeto pelo Pregoeiro.
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18.19. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
18.20. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
anexos.
18.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito.
19. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
19.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados
em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
19.1.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) Verbal(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor
da menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.
19.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta
de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da
proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.
19.3. Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta
registrada para a classificação final.
19.4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
19.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando todas
as proponentes declinarem da correspondente formulação.
19.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas
na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço / lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente
a respeito.
19.6.1. É facultado o Pregoeiro negociar com a proponente de menor preço, para que seja
obtido um desconto ainda maior.
19.7. Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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19.7.1. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado o Pregoeiro negociar com a proponente da
proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
19.8. O PREGOEIRO deverá para efeito das previsões indicadas no item 19 e subitens.,
compará-las com os preços atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em
licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.
19.8.1. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos
após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o
dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá
para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de
menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
19.8.2. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de
menor preço acarretará a desclassificação da proponente, nos termos do item 17, e subitens.
19.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha(s)
formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão.
19.9.1. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem acima, a correção da(s)
falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública,
com a apresentação, encaminhamento e / ou substituição de documento(s), ou com a
verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ,ainda, por qualquer outro método
que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).
19.10. Constatado o atendimento das exigências habilitatória previstas no EDITAL, a
proponente será declarada vencedora.
19.11. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatória,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e
preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas
no item 19 e subitens.
19.11.1. Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação
da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja
proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora;
observando-se igualmente as previsões estampadas no item 19 e subitens.
20. RECURSO ADMINISTRATIVO:
20.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou
que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
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20.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃ0, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
20.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
20.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,
o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
20.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
e horários previstos no subitem 10.1. deste EDITAL.
20.6. O recurso poderá ter efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
21. ADJUDICAÇÃO:
21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo o Pregoeiro
adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
21.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s)
do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
22. HOMOLOGAÇÃO:
22.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
22.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato e/ou instrumento equivalente,
respeitada a validade de sua(s) proposta(s).
23. CONTRATAÇÃO:
23.1. O(s) item(ns) objeto(s) deste PREGÃO será(ão) contratado(s) com a(s) proponente(s)
adjudicatária(s) e formalizado(s) por meio de contrato (s) e/ou instrumentos equivalente. Não
sendo celebrado(s) com esta(s), poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s)
classificada(s), para efeito de aplicação das determinações consubstanciadas nos subitens
19.11 e 19.11.1. do EDITAL, observada a previsão contida no inciso XXIII do artigo 4º da Lei nº
10.520/02.
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23.1.1. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do(s)
contrato (s) e/ou instrumentos equivalentes no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da
data da(s) convocação(ões) expedida(s) pela Secretaria de origem.
23.1.2. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio
de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, nos termos do
subitem 23.1.1.
23.1.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
CONTRATANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato e/ou instrumento equivalente
deverá ser formalizada até o 10º dia, contado da data da convocação.
23.2. Não sendo possível a consulta via Internet, e as certidões apresentadas para habilitação
ou aquelas integrantes do cadastro estiverem vencidas, a(s) proponente(s) adjudicatária(s)
será(ão) devidamente notificada(s) para, até a data da celebração do(s) contrato(s),
comprovar(em) a(s) exigência(s) referida(s).
23.3. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar / retirar o instrumento
equivalente, observado o prazo estabelecido, bem como deixar de apresentar situação regular
na forma dos subitens
23.4. caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 27 e subitens.
23.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contatos a partir da data da
assinatura do contrato.
23.6. O prazo contratual poderá ser prorrogado, por igual período, e sucessivamente,
observando-se o limite previsto no Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.

24. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM (NS) E/OU SERVIÇOS OBJETO(S) DO PREGÃO:
24.1. O(s) fornecimento(s) e/ou serviços objeto(s) deste PREGÃO será(ão) executados (s) em
perfeita(s) condição(ões), nos exatos termos da contratação levada a efeito, sem qualquer
despesa adicional, em até 60 (sessenta) dias após a contratação
24.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua
complementação no prazo que será estipulado, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE; sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 27 e subitens deste
EDITAL.
24.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais.
24.4 O objeto será recebido na forma do art.73, e seguintes da Lei Federal 8.666/93.
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25. CONDIÇÕES, DATA E LOCAIS DE EXECUÇÃO:
25.1. O(s) fornecimento(s) e/ou serviços(s) objeto(s) deste PREGÃO será(ão) executados(s) nos
exatos termos da contratação levada a efeito, sem qualquer despesa adicional
25.2. Em caso de irregularidades na execução do serviço e/ou fornecimento ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento deverá ser contado à partir da correspondente
regularização.
26. PAGAMENTO:
26.1. O pagamento será efetuado por intermédio da Tesouraria do Município, à vista da nota
fiscal apresentada quando da execução do objeto, devidamente atestada, até o 30º (trigésimo)
dia subsequente ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do(s) mesmo(s), sempre de acordo com a
ordem cronológica de sua exigibilidade.
26.1.1. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) executados(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s)
regularização(ões).
26.1.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
26.1.3 O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pró rata die entre o 31º (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.
26.1.4 O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação
da taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o dia do pagamento e
o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança.
27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
27.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo,
também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo
sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos
atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002.
27.2. A aplicação da penalidade indicada não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666 /93.
27.3. Independentemente da aplicação da(s) penalidade(s) retro indicada(s), a(s)
proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à
Administração e decorrentes de sua inadimplência.
27.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados a defesa prévia e o
contraditório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo nº 15.993/2017
RUBRICA _______ FLS. _____
27.5. Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, por
um período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
27.5.1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na alínea anterior;
28. DISPOSIÇÕES GERAIS:
28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do futuro contrato.
28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão.
28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido
contrário.
28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito
a qualquer indenização.
28.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.
28.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
28.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente,
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
28.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
28.9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, registrados em contrato, salvo a supressão resultante de
acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
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28.10. A adjudicação do(s) item (ns) e/ou serviços objeto(s) deste PREGÃO não implicará em
direito à contratação.
28.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
28.12. O(s) envelope(s) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO daquela(s) proponente(s) não
vencedora(s) do PREGÃO deverá ser retirado no endereço apontado no subitem 10.1., depois
de celebrado o contrato.
28.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro, com
base na legislação específica, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios
gerais de direito.
28.14. A Proposta de Preço será entregue por meio magnético, ao interessado que vier retirar
o Edital.
28.15. Serão competentes o foro da Comarca de Saquarema, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste
PREGÃO.
28.16. Os interessados em retirar o Edital deverá trazer 03 (três) resmas de papel A4.
28.17. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração que o proponente cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
Anexo V – Proposta de Preço e planilha de custo;
Anexo VI – Preços Máximos proposto pela Administração;
Anexo VII – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar
com a Administração e inexistência de fato superveniente;
Anexo VIII– Modelo de Declaração nos termos da Lei Federal nº 9854/99;
Anexo IX- Minuta de Contrato.
Município de Saquarema, 15 de dezembro de 2017.

João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Registro de preço para aquisição de Unidade Avançada de Odontologia (Ônibus
Rodoviário Customizado), para fortalecimento dos serviços ofertados, ampliação do
acesso ao tratamento odontológico gratuito, prevenção e recuperação da saúde bucal
da população de Saquarema.
ITEM
TIPO DO ITEM
1
Unidade Avançada Odontológica Customizada

QUANT.
1

2 – ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Os equipamentos deverão obedecer às seguintes especificações:
Item

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE
• Ônibus Rodoviário 0 (zero) quilometro:
• Chassi:
• ▪ O chassi deverá ser compatível para receber carroçarias de 13,2
metros;
• ▪ Motor deverá atender o programa (Proconve P-7), de 4 cilindros,
com potência máxima de no mínimo 205 cv, e um torque de 780 Nm,
com unidades injetoras individuais para cada cilindro;
• ▪ Câmbio de 06 (seis) marchas;

1.

• ▪ Deverão ser equipados com tacógrafo, odômetro, relógio, contagiros, indicadores de temperatura do líquido de arrefecimento, da
pressão do óleo do motor, da pressão pneumática do sistema de freios
e do nível do tanque de combustível;
• ▪ Luzes de aviso: controle de carga da bateria, luz alta dos faróis
principais, luzes indicadoras de direção, de baixa pressão do óleo do
motor, de baixo nível do líquido de arrefecimento, de freio de
estacionamento acionado, de baixo nível de líquido de embreagem,
de baixa pressão do sistema pneumático, de controle do sistema de
aceleração eletrônico, de alta temperatura do líquido de
arrefecimento.
• Carroceria:
• ▪ Porta da cabine com sistema pneumático e sistema pantográfico;
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• ▪ Porta malas inferiores com altura mínima de 1.100 mm;
• ▪ Revestimento externo: a) Frente, traseira e teto em plástico
reforçado; b) Laterais (abaixo da linha das janelas) em painéis de
alumínio liso colados; c) Portinholas do bagageiro em chapas de
alumínio coladas em uma estrutura também de alumínio.
• ▪ Sistema Multiplex como equipamento normal em todos os modelos;
• ▪ Escada com pega mão para os passageiros;
• ▪ Parede de separação com porta de correr e de maior abertur;
• ▪ Iluminação:
• Iluminação externa com faróis dianteiros com lâmpadas diurnas em
LED, incorporados no bloco principal, delimitadoras superiores
dianteiras e traseiras em LED’s;
• Nas laterais do veículo, luzes de posição e de direção também com
tecnologia de LED's.
• Acessibilidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevador eletro-hidráulico para cadeirantes;
Acionamento eletro-hidráulico;
Operação por controle remoto e botoeira,;
Capacidade de elevação de 2500 N, peso aproximado de 160 Kg;
Velocidade de subida de 0,1 m/seg;
Velocidade de descida de 0,1 m/seg;
Dimensão da plataforma com Largura de 800mm e comprimento de
1000mm;
Elevação eletro-hidráulica de 12/24 Vcc;
Descida pelo próprio peso;
Parada nível superior automática com fimde curso blindado;
Parada nível inferior descida por gravidade;
Plataforma para no primeiro obstáculo (calçada ou nível da rua);
Tempo total de transformação escada / plataforma: 45 segunidadeos;
Rampa frontal automática com 100mm de altura;
Bomba manual;
Porta ao nível do assoalho.
Revestimentos:

• Assoalho em compensado naval;
• Acabamentos internos das janelas do salão;
• Banco do auxiliar do motorista;
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2.
2.1

• Divisória com porta entre a cabine / salão de passageiros.
Customização:
• Ambientes internos:
• Salão de atendimento odontológico;
• Sala de esterilização dos equipos odontológicos.
•

• 2.2

• Aplicação no teto e laterais (entre o revestimento original e chapa da
carroceria):
• Placas de poliuretano com 30 mm de espessura.
•

• 2.3

• 2.5

Infraestrutura Elétrica conforme ABNT-5410:

• Tipo de entradas de energia elétrica:
• Alimentação através Captação externa 220V/ 60Hz;
• Medidor de tensão digital para auxiliar na leitura da tensão da
captação externa;
• 02 (duas) Extensões para conexão elétrica 220V: confeccionada com
cabo PP, isolamento em dupla camada de composto de PVC flexível
com elevada resistência mecânica e flexibilidade, 25 metros de
comprimento (cada), com plugs IP 67 blindado à prova d’água;
• 01 (um) Adaptador 220V com garras e plug macho IP 67 blindada à
prova d’água;
• Luminárias bi-volt: com LED de alta intensidade luminosa;
• Luminária 24VDC: com LED de alta intensidade luminosa, com
acionamento através de interruptor instalado na cabine do motorista;
• A Rede embutida deverá ser de tubos flexíveis fabricado em PVC
anti-chama, resistência diametral de320 N/ 5 cm, que atenda à norma
NBR 15465 e NBR 5410. Condutor flexível de fios de cobre
eletrolítico: tempera mole, isolação composto termoplástico
polivinila PVC (105ºc) com características especiais quanto a não
propagação e auto extinção do fogo;
• Tomadas 220 volts/10 Amperes (conforme região), padrão NBR
14136 com identificador de tensão e placas em termoplástico
isolante. O posicionamento e quantitativo serão definidos no
detalhamento do projeto.
•

• 2.4

Isolamento térmico:

Revestimento:

• Teto e laterais: Revestidos com fibra de vidro lisa, de cor branca.
• O revestimento do assoalho deverá ser Cinza;
• Divisória confeccionada em compensado, com porta de correr,
acabamento em fibra de vidro lisa na cor branca, separando a área
clínica da central de esterilização;
• Padrão de cores das formicas dos mobiliários, gavetas e portas:
Acqua Viva eTampos, Corpo e bases: Branco.
•

Infraestrutura Hidráulica:

• Estrutura hidráulica desenvolvida para alimentação das torneiras,
através de bomba pressurizadora automática, rede composta por
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tubos flexíveis de monocamadas, conexões em PVC reforçado e
abraçadeiras em aço carbono;
• 01 (um) reservatório de água limpa com tanque de “Aço INOX”;
• 01 (um) reservatório de água suja com tanque de “Aço INOX”.
•
•

• 2.6

• 2.7

•
•
•
•
•

Recorte do teto conforme gabarito do equipamento;
Reforço da estrutura metálica do teto para fixação do equipamento;
Infra elétrica como chicotes e disjuntores;
Vedação externa contra água com aplicação de massa de P.U.;
Instalação de calhas no teto para conduzir a saída do dreno para a
traseira do veículo.

•

Características dos equipamentos:

•
•
•
•
•
•

Capacidade de Refrigeração (cada): 15.000 BTU/h;
Ciclo: Frio;
Tensão: 110V;
Filtro de Ar;
Instalado no teto (modelo utilizado em motor-home);
Instalação de cooler de ventilação na divisória climatização da sala.

•

Mobiliários da Sala de Atendimento odontológico:

• 04 (quatro) Armários de apoio, confeccionados em compensado naval
com espessura igual ou maior que 15mm, revestida com fórmica,
gaveteiros com corrediças metálicas, trava de abertura e puxadores
cromados;
• 04 (quatro) Armários suspensos, confeccionados em compensado
naval com espessura igual ou maior que 15mm, revestida com
fórmica, portas corrediças, trava de abertura e puxadores cromados;
• Acessórios:
• 04 (quatro) Dispenser para álcool gel;
• 04 (quatro) Lixeira de aço inox com pedal com capacidade de15
litros;
•

• 2.8

04 (Quatro) Sistemas de ar condicionado para Motor Home “15.000BUS
cada”:
Instalação:

Mobiliários da Sala de materiais esterilizados:

• Pia / Bancada confeccionados em compensado naval, com espessura
igual ou maior que 15mm, revestida com fórmica branca TX e
fórmica azul TX, interior dos compartimentos deverá ser revestido
com o mesmo material do assoalho, composta por tampo e duas
cubas de inox, duas torneiras cromadas com bicas móveis
(acionamento por pedal), sendo uma com design para lavagens de
instrumentos e outra para assepsia das mãos;
• Armário suspenso, confeccionado em compensado naval com
espessura igual ou maior que 15mm, revestida com fórmica branca
TX e fórmica azul TX, portas de abertura para cima, trava de abertura
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•
•
•
•

e puxadores cromados;
01 (um) Dispenser para álcool gel;
01 (um) Dispenser saboneteira;
01 (um) Dispenser papel toalha;
01 (uma) Lixeira de aço inox com pedal com capacidade de25 litros.

•

Equipamentos da sala de atendimento Odontológico:

• Cadeiras odontológicas:

• 2.9

• 04 (quatro) cadeiras odontológicas, com tratamento anticorrosivo e
revestida em poliestireno alto impacto, acionamentos pelo pedal, com
programação de trabalho, acionamento do refletor com ajuste da
intensidade, volta automática à posição zero, com movimentos
sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do
encosto, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer
tecla.
• Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo;
• Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento
anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante;
• Altura do assento em relação ao solo com no mínimo 450 mm e
máximo de 900 mm;
• Estofamento deverá ser na cor verde, com apoio lombar ressaltado,
montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de
alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.
• Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de
baixa tensão com 24 volts;
• Apoio dos braços: dois braços fixos POP;
• Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem em 24 volts, tensão
de alimentação de 220V~ 50/60Hz, com encosto de cabeça
removível, anatômico, com movimento longitudinal.
• Equipos odontológicos:
• 04 (quatro) equipos odontológicos com seringa tríplice, terminal com
spray para alta rotação, terminal para micromotor pneumático;
• Braços articuláveis com movimentação horizontal, com regulagem de
altura através deajuste com anel de trava;
• Pedal progressivo para o acionamento das pontas, seringa tríplice,
bico giratório, removível e autoclavável;
• Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou
estrias;
• Suporte das pontas com acionamento pneumático individual;
• Tampo de inox removível;
• Caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos
arredondados;
• Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo;
• Corpo do equipo construído em aço maciço, com tratamento
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anticorrosivo,revestido em poliestireno alto impacto, puxador frontal
e central, reservatório translúcido para água das pontas.
• Refletor:
• Com tecnologia de iluminação – LED;
• Acionamento exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado
na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação
cruzada;
• Com seleção da intensidade luminosa também realizadapor meio do
sensor de proximidade;
• Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação, com
luz branca gerada através de LED InGaN-P;
• Sistema óptico com 05 (cinco) LEDs de três intensidades: 15.000,
25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%).
• Unidade de Água:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 (um) suctor de saliva a ar (sistema Venturi);
01 (Uma) seringa tríplice;
02 (dois) suctores para bomba de vácuo;
02 (dois) suctores de saliva;
Sistema pneumático para acionamento automático do suctor;
Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou
estrias, com filtro de detritos e engate rápido;
Cuba com profundidade, removível e com ralo para retenção de
sólidos;
Sistema de regulagem da vazão da água para bacia;
Condutor de água para bacia pintado em tinta a pó epóxi;
Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material
resistente, comcantos arredondados, filtro de detritos de fácil acesso
para limpeza.

• Mochos odontológicos:
• 04 (quatro) mochos, na cor verde escuro,com05 (cinco) rodízios
eassento com regulagem de altura.
• Amalgamadores:
•
•
•
•
•

04 (quatro) amalgamadores;
Alimentação de 127/220 V~ (com chave reversora);
Frequência de 50/60 Hz, monofásico;
Frequência de vibração de 4000/min;
Máxima amplitude de oscilação de25 mm;
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• Potência de entrada de90 VA.
• Aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato:
• 04 (quatro) aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato;
• Transdutor ultrassom com sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas emfrequência de 30.000 Hz;
• Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água;
• Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED e
com cantosarredondados.
• Peça de mão do jato de bicarbonato removível e auto-clavável;
• Difusor concêntrico queefetua a mistura de ar + água + bicarbonato a
uma pequena distância da ponta, evitandoentupimento da mesma.
• Compressores de ar comprimido:
• 02 (dois) compressores de ar comprimido isento de óleo;
• Cabeçote duplo com 02 (dois) motores e 02 (dois) pistões com 1,12
HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W(220V);
• Protetor térmico contra sobreaquecimento;
• Filtro de saída de ar, adequado para 02 (dois) consultórios, com
pintura interna do reservatório antioxidante;
• Capacidade do tanque de 65 l, fluxo de ar de 424 l/min.
• Autoclave:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

01 (uma) autoclave;
Alimentação de 127/220 V~ (com chave reversora);
Frequência de 50/60 Hz;
Proteção elétrica de fusíveis e potência de 1700 W;
Corrente nominal de 12A;
Tanque de pressão em aço inoxidável, com pressão de esterilização
de 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2), temperatura de operação de
128ºC +- 5 (123 a 133ºC), tempo de esterilização de 16 minutos,
tempo do ciclo completo de 60 minutos aproximadamente;
Anel de vedação da porta de silicone;
Sistema eletrônico microcontrolado (tempo e temperatura);
Inserção manual da água destilada com copo dosador - quantidade de
água necessária para cada ciclo de esterilização de350ml - 380ml;
Suporte com 03 (três) bandejas em aço inoxidável;
Proteção sobrepressão com selo de segurança;
Proteção subpressão com válvula de antivácuo;
Indicação para monitoramento por manômetro (pressão/temperatura);
Painel de comando posicionado na parte frontal (indica
operações/teclas de comando);
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• Abertura da porta por sistema de despressurização por alavanca, com
volume de 21l.
• Seladora:
• 01 (uma) seladoras;
• Com suporte para papel grau cirúrgico;
• Regulagens para diferentes tamanhos de papéis eaté 25 cm de área de
selagem;
• Ajuste da temperatura de selagem;
• Braço de selagem com trava;
• Fechamento mediante alavanca manual com trava;
• Indicador luminoso – ON/OFF;
• Apoio anterior removível;
• Chave de apoio frontal desmontável, tornando o produto compacto e
facilitando otransporte;
• Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos;
• Corpo em aço inox, alimentação de 220 V~, com frequência de 50/60
Hz, potência de 570/460 W.
• Bombas à vácuo:
• 02 (duas) bomba de vácuo com potência de 1/2 HP, permitindo
operar até 02 (dois) consultórios;
• Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos
arredondados de fácil limpeza;
• Isenta de água;
• Filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e
travamentos, aumentando a vida útil do equipamento;
• Suctor com acionamento automático e regulagem de sucção de fácil
manuseio (sendo umpara cada cadeira odontológica), pode ser
acoplado em coluna de refletor ou em lateral de armário.
• Kits acadêmicos:
• 04 (quatro) kits acadêmico com óleo lubrificante de alta performance,
peça reta Intra, contra-ângulo, micromotor, alta rotação.
• Lavadoras ultrassônicas:
•
•
•
•
•

02 (duas) lavadoras ultrassônicas;
Reservatório com capacidade de 06 l;
Visor de LED digital de tempo de funcionamento;
Painel indicador da temperatura da água;
Iluminação de LED interna na cuba.
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• Frigobar:
• 01 (um) frigobar 220Vcom capacidade mínima de 100 litros de
refrigerador, pintura cor branca, e inversor 24V.
• Fotopolimerizador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04 (quatro) fotopolimerizadores;
Com alimentação de 93V - 260V 10%;
Frequência de 50/60 Hz;
Potência de 15 VA;
Fusível de 1 A;
Fonte de luz azul de 01 (um) LED (Light EmitingDiodes);
Meio ativo semicondutor (InGaN);
Comprimento de onda de 440 nm a 460 nm;
Display de padrão numérico 07 (sete) segmentos, com timer de 10,
20, 40, 60, 80 e 90 segundos;
Sonorizador de tempo comum “bip” curto a cada 10 segundos e 5
“bips” após o término de 90segunidadeos;
Acionamento através dos botões na caneta;
Acionamento /interrupção do LED e ajuste dotempo de ativação;
Condutor de luz com ponteira confeccionada em polímero especial,
giratória, removível ereutilizável;
Corpo da caneta confeccionado em ABS de alta resistência.

• Destilador de água:
•
•
•
•
•
•
•
•

01 (uma) destilador de água;
Com alimentação de 127/220 V~;
Frequência de 50/60 Hz;
Potência de 750 W;
Tanque de pressão em Inox;
Volume destilado de 1L/h;
Eficiência do calor de 95%;
Filtro de carvão ativado, com capacidade do reservatório de 3,5l.

• Aparelho de Raio X portátil:
• Gerador de Raio-X DC Alta Frequência, tensão do tubo de 60KV /
corrente 2mA;
• Tubo de Raio-X tipo ânodo fixo, Ângulo 20°;
• Bateria DC 24V e carregador de bateria AC 100-240V.
• 2.1

•

Externo:
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0

•
•
•
•
•
•

02 (Dois) Toldostipo Roloninstalado na lateral direita:
Acionamento manual;
Lona PVC na cor verde escuro;
Rufo em alumínio com pintura epóxi branco;
Com 2500 mm de avanço;
02 (dois) Refletores com LED de 50W, vedado, instalado abaixo do
toldo, distribuídos e acionamento através do interruptor localizado na
sala de operações e devidamente identificado.
• Pintura e Grafismo:Grafismo conforme padrão do órgão.
•

• 2.1
1

• 2.1
2

Sistema de nivelamento:

• Nivelador eletro-hidráulico com comandos individuais, sistema
composto por 04(quatro) niveladores retráteis para garantir a
estabilidade da unidade,deverá possuir também sistema de segurança
que impede o deslocamento da unidade com os niveladores
acionados.
• Os licitantes deverão fornecer o croqui de aplicação do módulo e
customização com cortes necessários para a completa visualização do
objeto ofertado, em anexo a proposta comercial;
• Apresentar com os documentos de habilitação o Atestado de
Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho
da empresa licitante ou empresa responsável pelo implemento e
customização, o fornecimento de ônibus odontológico com 04
(quatro) cadeiras odontológicas, quantidade igual ou superior do
objeto desta licitação;
• Apresentar ART-CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
projeto.
• Comprovar que a empresa licitante ou empresa responsável pelo
implemento e customização possui registro no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura;
• Apresentar com os documentos de habilitação catálogos de todos os
equipamentos embarcados;
• Comprovar registro no CREA do engenheiro;
• Comprovar vínculo do licitante com o engenheiro responsável, a
comprovação poderá ser feita por meio dos seguintes documentos:
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente
assinada, contrato social atualizado comprovando a participação do
profissional na sociedade ou contrato de trabalho, comprovar o
vínculo através de ART DE CARGO E FUNÇÃO com o respectivo
registro de cargo e função no CREA.

3 – JUSTIFICATIVA
O Município de Saquarema faz parte do Estado do Rio de Janeiro, se estende por
353,6 Km² e contava com uma população estimada em 2016 de 83.750 habitantes. A
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densidade demográfica é de 422,2 habitantes por Km². As mulheres representam
50,77% da população brasileira e são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde
(SUS).
A Política Nacional de Saúde Bucal prevê uma série de ações para facilitar e
ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico. A reorganização da Atenção
Básica em saúde bucal, principalmente com a implantação das Equipes de Saúde Bucal
na Estratégia Saúde da Família; a ampliação e qualificação da Atenção Especializada,
especialmente com a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)
e a reabilitação protética, por meio dos Laboratórios de Próteses Dentárias são
prioridades do Governo Municipal, que sai na frente ao disponibilizar mais uma
ferramenta a ser utilizada para ampliação do acesso e fortalecimento dos serviços
odontológicos no Município de Saquarema.
A aquisição dessa Unidade Móvel Avançada Odontológica irá proporcionar
atendimento de qualidade e contribuir com a realização das ações de saúde, bem como
com o cumprimento das metas pactuadas junto ao Ministério da Saúde.
4 – DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
4.1

O produto deverá ser entregue, na especificação e quantidade especificada neste

Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.
4.2

A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às

especificações e compatibilidade entre os mesmos, sob pena das sanções cabíveis.
4.3

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 120 (trinta) dias corridos

após a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde no endereço: Rua
frutuoso de Oliveira s/nº, Centro, Saquarema/RJ.
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1

A contratada ou seu representante autorizado deverá efetuar os testes de

instalação dos equipamentos, preconizados nos manuais de operação e de serviço
acompanhados pelo técnico da SMS, demonstrando que estão operando dentro das
condições de normalidade.
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5.2

Deverá ser garantido pelo fornecedor, treinamento aos operadores dos

equipamentos na SMS, capacitando-os para o uso correto e seguro do equipamento, sem
quaisquer ônus a administração;
5.3

O fornecedor deverá apresentar certificado de garantia de no mínimo 01 (um)

ano, incluindo peças, mão de obra, deslocamento e instalação, a contar da data de
entrega dos equipamentos;
5.4

O fornecedor deverá ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem

como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a
substituir os elementos defeituosos, sem ônus à administração;
6 – GARANTIA
Garantia de 01 (um) ano a partir da entrega dos equipamentos.
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta do Programa de
Trabalho 2017, Natureza da Despesa 4490, Fonte 00.
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1

Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos equipamentos e materiais, segundo

os cronogramas estimados e efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços
pactuados.
8.2

Designar servidores da SMS para gestão, acompanhamento e fiscalização do

objeto a ser contratado e ainda para atestar o recebimento do objeto, nos termos do
edital.
8.3

Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer

caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente edital e tudo o mais que se
relacione com a futura execução contratual, desde que não acarrete ônus para a SMS ou
modificação das obrigações.
8.4

Efetuar o(s) pagamento(s) à(s) empresa(s) contratada de acordo com as

condições de preço e prazo(s) estabelecidos no edital.
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8.5

Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto a ser

contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8.6
Aplicar as penalidades determinadas em Lei por descumprimento ao pactuado
no respectivo edital de licitação.

Marcio Fernando Oliveira de Meneses
Subsecretário de Projetos Especiais Contratos e Convênios
Mat.: 957692
De acordo,
João Alberto Teixeira Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 80101
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ANEXO II
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROCESSO: 15.993/2017
Pregão Nº 086/2017

CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da
matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º .................,
representada
neste
ato
por
seu(s)
(qualificação(ões)
do(s)
outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão
Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao
Pregão 086 / 2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do
convite inclusive apresentar, os envelopes e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (A) PROPOSTA DE
PREÇOS (B) em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da Outorgante.

Saquarema,** de ***** 2017

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.:
O Credenciamento deverá ser apresentado junto com a documentação de credenciamento,
fora dos envelopes, apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinado pelo
representante legal da empresa.
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ANEXO III
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO: 15.993/2017
PREGÃO: 086/2017

................................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº
............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, em atenção ao
disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declara que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 086/2017. Declara,
ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração
Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................
(data)

......................................................................................
(Assinatura/Carimbo representante legal)

OBS.:
Esta declaração deverá ser apresentada junto com a documentação de credenciamento, fora
dos envelopes. A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO IV
COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO: 15.993/2017
Pregão: 086/2017
________________________________________________,
com
sede
na
________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
___________, vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARA, sob as
penas da Lei, que é ____________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei,
não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Saquarema,** de ******** de 2017.

(Assinatura)
(Carimbo CNPJ)

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos ou quando solicitado no Edital deverá ser entregue junto com os
documentos de Credenciamento, fora dos envelopes.
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ANEXO V
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO nº 15.993/2017
Pregão: 086 / 2017
Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para Aquisição de
Unidade Avançada de Odontologia (Ônibus Rodoviário Customizado), conforme especificações
contidas no Processo Administrativo nº 15.993/2017. Para tanto informamos que a validade
da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço
será de acordo com o cronograma de entrega.
ITEM

SERVIÇO

U.M.

QUANT.

VALOR UNIT

1

Aquisição de Unidade
Avançada de Odontologia
(Ônibus Rodoviário
Customizado)

VALOR
TOTAL

UND

1

R$

R$

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
CNPJ:
Dados Bancários:
Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)
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ANEXO VI
PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

ITEM

1

SERVIÇO
Aquisição de
Unidade Avançada
de Odontologia
(Ônibus Rodoviário
Customizado)

U.M.

QUANT.

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

UND

1

R$ 1.480.000,00

R$ 1.480.000,00
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ANEXO VII
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROCESSO: 15.993/2017
PREGÃO Nº 086 / 2017

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTE.

A
Firma/Empresa
_____________________________________________________________________, sediada
na rua ____________________, no ______, __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos
supervenientes, que impossibilitem sua habilitação no Pregão 086/ 2017, pois que continuam
satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Saquarema ** de ******* 2017

________________________________
Assinatura / Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos.
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ANEXO VIII
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)

PROCESSO: 15.993/2017
PREGÃO Nº 086 / 2017

DECLARAÇÃO
(nos termos da Lei Federal n.º 9854/99)

Eu, ___________________________________________, (nome completo) representante legal
da empresa ________________________________________, (nome da pessoa jurídica)
interessada em participar no processo licitatório n.º 15.993/2017, Pregão nº 086 / 2017,
declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93
que a referida empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.

Saquarema, ** de ******** de 2017.

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os
demais documentos.
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº______
PREGÃO Nº 086 / 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.993/2017
CONTRATO
CELEBRADO
PELO
MUNICÍPIO
DE
SAQUAREMA
E
PELA
EMPRESA _________, QUE
TEM
POR
OBJETO
A
AQUISIÇÃO DE UNIDADE
AVANÇADA
DE
ODONTOLOGIA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA , inscrito no CNPJ sob o nº.
32.147.670/0001-21, com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema –
RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário
Municipal de Saúde, Senhor (a) XXXXXX, brasileiro(a), portador (a) da carteira de
identidade n°. XXXX, expedida peloXXXX, e inscrito (a) no CPF sob o n°. XXXXX.,
CONTRATADA: ______________________, inscrita no CNPJ (MF) n.º
__________________, localizada no (a) ______________________________,
representada pelo(a) __________________ Sr(a). ___________________, portador(a)
da Cédula de Identidade n.º ___________________ e CPF (MF) n.º
_________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
_____________________.
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo nº
15.993/2017, regido pela Lei nº 8666/93, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima
identificados, e pelos seus representantes devidamente qualificados, têm justo e
acordado, por si e eventuais sucessores, a execução, pela segunda, do objeto abaixo
descrito, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para
aquisição de Unidade Avançada de Odontologia (Ônibus Rodoviário Customizado),
para fortalecimento dos serviços ofertados, ampliação do acesso ao tratamento
odontológico gratuito, prevenção e recuperação da saúde bucal da população de
Saquarema.
1.2. A execução dos serviços obedecerá aos termos do Edital de Licitação na
modalidade _________________ nº _____/ _____ e seus anexos que, juntamente com a
Proposta da CONTRATADA, passam a integrar o presente instrumento contratual,
independente de transcrição.
1.3. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do
objeto contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A execução do contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o período de 12 (doze) meses, é
de R$ ________________ (__________________________________).
3.2. Os preços propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as
obrigações a seu cargo, bem como:
A) Execução propriamente dita, do fornecimento descrito na cláusula primeira;
B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a mão de obra
empregada pela CONTRATADA para que possa dar exato cumprimento ao presente
contrato;
C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou
sobre a aquisição deste objeto;.
3.3. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da(s)
nota(s) fiscal (is) devidamente atestada(s) por 02 (dois) servidores;
3.4. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mediante a execução do
objeto discriminado no Edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento
contratual;
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3.5. Os preços pactuados são irreajustáveis, independentemente de elevação dos custos
relativos ao fornecimento ora contratado;
3.6. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pró rata die entre o 31º (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do efetivo
pagamento;
3.7. O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação da
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró rata die" entre o dia do
pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança;
3.8. Nos termos da Lei 8.212/91, especialmente artigo 31 e seus parágrafos 3º e 4º
acrescidos pela Lei 9.032 de 28/04/95, as faturas serão pagas em até 30 (trinta) dias,
após a comprovação pela Adjudicatária, do recolhimento prévio dos encargos relativos
ao ISS, FGTS, bem como das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos empregados alocados aos serviços objeto da presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de
entrega do objeto pactuado.
4.2. O produto deverá ser entregue no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
corridos, após a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos necessários ao custeio do presente Contrato serão os oriundos da
dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde do Município de Saquarema/RJ, e
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO:
___________________; ELEMENTO DE DESPESA: _______________; FONTE DE
RECURSOS: ___________.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO
6.1. O presente contrato poderá ser prorrogado e/ou alterado nas formas previstas na Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
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7.1. O fornecedor deverá apresentar certificado de garantia de, no mínimo, 01 (um) ano,
incluindo peças, mão de obra, deslocamento e instalação, a contar da data de entrega
dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Garantir o pagamento correspondente à aquisição, em parcela única, até, no
máximo, o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da efetiva entrega do objeto
contratado.
8.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução
dos serviços de fornecimento contratados, e do comportamento do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta, de fiscalizar seus empregados,
prepostos ou subordinados.
8.3. Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, designar servidor como fiscal
do contrato.
8.4. Fornecer as informações e dados necessários à plena execução dos serviços,
inclusive analisando e aprovando eventuais alterações e/ou inovações na metodologia
de execução da CONTRATADA.
8.5. Expedir as respectivas ordens de serviço.
8.6. O extrato do presente contrato será publicado, nos termos do parágrafo único do
Art.61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Garantir a execução dos serviços ora contratados, na forma da lei, e conforme
definido no Edital e na Proposta da CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE,
e que faz parte do presente instrumento como se nele estivesse transcrita.
9.2. Manter preposto – aceito pela CONTRATANTE – no local da prestação dos
serviços, para representá-lo na execução do Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n°
8.666/93.
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do Contrato em que se comprovarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
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9.4. A CONTRATADA ou seu representante autorizado deverá efetuar os testes de
instalação dos equipamentos, preconizados nos manuais de operação e de serviço,
acompanhados pelo técnico da SMS, demonstrando que estão operando dentro das
condições de normalidade.
9.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados por seus agentes
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do Contrato.
9.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.
9.7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas para a
presente contratação.
9.8. Execução dos serviços observando rigorosamente as especificações e
determinações técnicas contidas no Edital.
9.9. Fornecimento de todo material e equipamento necessário para execução dos
serviços.
9.10. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de irregularidades de
qualquer natureza.
9.11. Facilitar a fiscalização dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE.
9.12. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o período de execução do
Contrato, as condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas pela Lei
Federal n° 8666/93, artigos 28 e 29, respectivamente, bem como as condições de
habilitação técnica e econômico financeira requeridas e verificadas pela
CONTRATANTE no processo licitatório que originou o presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO TREINAMENTO
10.1. Deverá ser garantido, pela CONTRATADA, treinamento aos operadores dos
equipamentos na SMS, capacitando técnicos para o uso correto e seguro do
equipamento, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. O atraso injustificado no início da execução do objeto do Contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora de 5% (cinco por cento) do valor mensal estimado do
serviço objeto do atraso.
11.2. A multa a que alude o item 11.1 da presente cláusula não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas
neste, garantida a ampla defesa e o contraditório.
11.3. Por infringência total ou parcial de quaisquer das cláusulas constantes deste
Contrato, a Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, garantida a prévia defesa, poderá
aplicar as seguintes penalidades:
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a) Advertência;
b) Multa, na forma prevista no item 11.5 deste Termo;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contrato
com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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 Prefeitura
Municipal de Saquarema/RJ, pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo
de sanção aplicado na alínea “c” deste item.
11.4. Qualquer inadimplemento às obrigações contratuais ensejará a emissão, pela
Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ, do documento AVISO DE DEFICIÊNCIA, que
comunicará a CONTRATADA que ela não está atendendo satisfatoriamente os serviços
objeto do Contrato. A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data de entrega do aviso, para sanar as deficiências apontadas. O não
atendimento ao AVISO DE DEFICIÊNCIA, sem manifestação da CONTRATADA
dentro do prazo ou esgotados os recursos em todas as suas instâncias, acarretará a
aplicação das penalidades previstas, além das sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93, de 21.06.93 e alterações.
11.5. Para efeito de multas, fica estabelecido que são independentes e distintas, e a
aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.
11.6. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão unilateral
por ato da CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, na forma do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93;
11.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da
Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
11.8. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações
cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. Este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, desde
que caracterizada formalmente uma das condições abaixo especificadas:
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas

contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
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c) A CONTRATADA não cumprir com as penalidades impostas por infrações, nos

devidos prazos;
d) O atraso injustificado da CONTRATADA Na entrega do objeto;
e) A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem a anuência prévia da CONTRATANTE;
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º, do
artigo 67, da Lei nº 8.666/93;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
j) A dissolução da sociedade da CONTRATADA;
k) A CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para
manter o serviço;
l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Contrato;
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Havendo alterações que importem em modificações de cláusula contratual, será
indispensável a lavratura do termo aditivo.
13.2. Aplicam-se ao presente Contrato e à sua execução as disposições da Lei n°
8.666/93.
13.3. O foro para dirimir as questões oriundas da execução deste Contrato é o da
Comarca de Saquarema/RJ, Estado do Rio de Janeiro.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, a tudo presentes, para
que produza seus efeitos legais.

Saquarema/RJ, _______________________.
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____________________________________
Secretário Municipal de Saúde
(Contratante)

____________________________________
Representante: ________________________
(Contratada)

TESTEMUNHAS:
NOME:_________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________
NOME: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________

