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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO FUNESA Nº 05/2019
A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado
integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, inscrita no
CNPJ/ MF sob o n.º 10.437.005/0001-30, com sede na Travessa Basílio Rocha, n.º 33, Bairro:
Getúlio Vargas, CEP: 49055-100, Aracaju/SE, através da Comissão Permanente de Licitação,
instituída pela Portaria nº 034/2019 e sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 049/2018,
publicada no DOE de 21 de agosto de 2018, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma
da legislação pertinente, especialmente Lei Federal n.º 10.520/ 2002, Decreto Estadual n.º
26.531/2009, Decreto Estadual n.º 26.533/2009, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Estadual
n.º 24.912/2007, Decreto Estadual n.º 25.728/2008, Lei Estadual n.º 6.206/2007 e, subsidiariamente,
Lei Federal n.º 8.666/1993 e Lei Estadual n.º 5.848/2006, farão realizar licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “menor preço por item”, para formalização de ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), mediante as condições estabelecidas neste Edital e, suas
alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
1. DA SESSÃO PÚBLICA:
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão
conduzidos por servidora da Comissão Permanente de Licitação – CPL, denominada Pregoeira,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.
DIA: 12 de Setembro de 2019
HORÁRIO: 08:30 horas – Horário de Brasília.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da divulgação do Edital no site: www.licitacoese.com.br
2. DAS DEFINIÇÕES:
2.1. Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos a prestação de serviços e fornecimento de bens, para contratações e aquisições
futuras, precedido de licitação, com prazo de validade determinado;
2.2. Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para eventual e futura contratação ou aquisição, de acordo com a conveniência e
oportunidade da Administração Estadual, onde se registram os preços, fornecedores, prestadores,
Órgãos e Entidades participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e nas propostas apresentadas;
2.3. Unidade Gerenciadora – Órgão ou Entidade da Administração Estadual responsável pela
consolidação das estimativas de consumo, pela instrução e realização do procedimento de licitação e
pela elaboração e gerenciamento da Ata de Registro de Preços;
2.3.1. Fica esclarecido que para a presente licitação o Órgão Gerenciador é a FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA.
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2.4. Unidade Participante – Órgão ou Entidade da Administração Estadual que tenha manifestado
interesse em participar de Sistema de Registro de Preços específico e que tenha encaminhado à
Unidade Gerenciadora as estimativas de consumo antes da realização da licitação;
2.5. Órgão Aderente – Órgão ou Entidade da Administração Pública que, inicialmente, não tenha
participado do certame licitatório e que adere a ARP durante sua vigência.
2.5.1. É facultado ao Fornecedor Beneficiário da ARP aceitar ou não o fornecimento aos Órgãos
Aderentes, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Órgão
Gerenciador.
2.5.2. As aquisições ou contratações a que se refere este subitem não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços - ARP.
3. DO OBJETO:
3.1. Registro de preços para aquisição de instrumentais odontológico, diante da necessidade
imediata, para atender aos CEOs – Centros de Especialidades Odontológicas de
responsabilidade da FUNESA.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar do processo as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas a
que se refere a Lei Complementar 123/2006 e a Lei Estadual 6.206/2007 e Cooperativas enquadradas
no art. 34 da Lei 11.488/2007.
4.1.1. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido, os interessados que se
enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
abaixo transcrito:
“(...)

§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
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financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
...
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4 o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56
desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de
sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer
em alguma das situações previstas nos incisos do § 4 o deste artigo, será
excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir
do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
(...)”

4.2. Não poderão participar da presente licitação:
4.2.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;
4.2.2. Consórcio ou grupo de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3. Empresa suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com o Estado de
Sergipe;
4.2.4. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
4.2.5. Empresa que se encontre sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência,
concordata, dissolução, liquidação;
4.2.6. O autor do Projeto Básico ou Executivo, pessoa física ou jurídica;
4.2.7. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou
Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
4.2.8. Empresas, inclusive filiais, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro.
4.2.9. Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
4.2.10. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à prática de
atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;
4.2.11. Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
de participar de licitação junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.884/1994.
4.2.12. Sociedades cooperativas de mão-de-obra.
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4.4. Somente poderão participar da presente licitação os interessados previamente credenciados
perante o provedor do sistema eletrônico, nos termos do caput do art. 3º do Decreto Estadual nº
26.533/2009.
5. DO CREDENCIAMENTO:
5.1. Os interessados deverão credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, através do sítio:
www.licitacoes-e.com.br;
5.1.1. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
5.1.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
5.1.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso, conforme o artigo 3º, §4º do Decreto 5450/2005;
5.1.4. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
5.1.5. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública.
5.1.6. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento as exigências de
habilitação previstas neste Edital, a conformidade de sua proposta com as exigências do instrumento
convocatório e a declaração de que a proposta fora elaborada de forma independente pelo licitante.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS:
6.1. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico, a licitante deverá enviar proposta de
preços, com o respectivo anexo, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, inclusive
marca e modelo, se for o caso, até data e hora marcadas para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
6.1.1. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
6.1.2. Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá ser alterada, exceto,
quanto ao valor:
6.1.2.1. Durante a etapa de lances;
6.1.2.2. Em razão do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar n. º
123/2006;
6.1.2.3. Em razão de negociação realizada pela Pregoeira.
6.2. O envio da proposta eletrônica de preços ocorrerá mediante a digitação da senha, pessoal e
intransferível, da licitante e o subsequente encaminhamento de proposta comercial no valor (unitário
e global) do objeto licitado, expresso em moeda corrente nacional, já consideradas e inclusas as
despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, fretes,
seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução contratual.
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6.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a empresa licitante importará a desclassificação da
proposta.
6.3. No ato de envio da proposta eletrônica de preços, a licitante declarará, em campo próprio do
sistema eletrônico, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.
6.4. No ato de envio da proposta eletrônica de preços, a licitante declarará, em campo próprio do
sistema eletrônico, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
6.5. No ato de envio da proposta eletrônica de preços, a licitante microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP) ou equiparadas que desejarem se beneficiar do tratamento diferenciado e
favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 declarará, em campo próprio do sistema
eletrônico, que atende aos requisitos previstos no art. 3º da mencionada lei.
6.6. Havendo a divisão do objeto licitado em itens ou lotes de itens, é permitido à licitante apresentar
propostas para um, alguns ou todos os itens ou lotes de itens objeto da presente licitação.
7. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS:
7.1. A proposta eletrônica de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos
necessários à execução contratual.
7.1.1. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outra alegação.
7.2. A proposta eletrônica de preços deverá limitar-se ao objeto da presente licitação, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
7.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta eletrônica de
preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo.
7.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital.
7.4. O prazo de validade da proposta eletrônica de preços enviada não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública.
7.4.1. Não havendo, na proposta, indicação expressa do seu prazo de validade, este será considerado,
para todos os efeitos, conforme o subitem anterior.
7.4.2. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a contratação, fica a licitante
liberada do compromisso assumido.
7.5. O prazo de entrega dos bens licitados será de 10(dez) dias úteis, a contar da data de recebimento
da Ordem de Fornecimento, conforme termo de referência deste Edital(Anexo I).
7.5.1. Não havendo, na proposta, indicação expressa do prazo de entrega dos bens licitados, este será
considerado, para todos os efeitos, conforme o subitem anterior.
7.6. A garantia do objeto licitado consiste na prestação, pela contratada, de todas as obrigações para
ela previstas neste Edital e em seus anexos, além daquelas estabelecidas na Lei Federal nº
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
ELETRÔNICAS DE PREÇOS:
8.1. Na data e hora marcadas, a Pregoeira, mediante a digitação da sua chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, abrirá a sessão pública do Pregão Eletrônico FUNESA nº 05/2019.
8.2. As licitantes interessadas poderão participar da sessão pública na Internet, por meio do uso dos
recursos de acesso.
8.3. Durante a sessão pública, cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em virtude da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8.4. A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá mediante a troca de mensagens,
inseridas em campo próprio do sistema eletrônico.
8.5. Após a abertura da sessão pública, a Pregoeira classificará as propostas eletrônicas de preços que
estão em perfeita consonância com as especificações e condições constantes neste Edital.
8.5.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico,
com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.
8.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas eletrônicas de preços classificadas pela
Pregoeira, sendo que somente estas participarão da etapa competitiva, para a formulação de lances.
8.7. As propostas eletrônicas de preços recebidas, contendo as especificações detalhadas do objeto
ofertado, inclusive marca, modelo e eventuais anexos, estarão disponíveis na Internet para consulta.
9. DA ETAPA COMPETITIVA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:
9.1. Classificadas e ordenadas as propostas eletrônicas de preços, a Pregoeira dará início à etapa
competitiva do Pregão, momento em que as licitantes poderão formular lances, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
9.2. A licitante será informada em tempo real do recebimento do seu lance e do respectivo valor
consignado no registro.
9.3. As licitantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da licitante que o tenha formulado.
9.4. Na formulação de lances, serão observados os seguintes aspectos:
9.4.1. Os lances formulados serão sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão
pública e as regras estabelecidas neste Edital.
9.4.2. A licitante somente poderá formular lance inferior ao último por ela formulado e registrado no
sistema eletrônico.
9.4.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo aquele que for formulado e
registrado primeiro.
9.5. No caso de desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa competitiva, se o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo formulados, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.6. Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação específica às licitantes, realizada no
endereço eletrônico utilizado para publicidade da presente licitação.
Edital Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 05/2019
CPL /2019

9.7. A etapa competitiva da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira, mediante o
encaminhamento de Aviso de Fechamento Iminente, respeitando-se, a partir de então, intervalo de
tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado a critério da Pregoeira, para a formulação de lances.
9.8. Após o encerramento da etapa competitiva da sessão pública por decisão da Pregoeira, de acordo
com o subitem anterior, o sistema eletrônico encaminhará novo Aviso de Fechamento Iminente,
respeitando-se, a partir de então, intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, randomicamente
determinado pelo próprio sistema eletrônico, para a formulação de lances, após o que será,
automaticamente e em definitivo, encerrada a etapa competitiva da sessão pública.
10. DA NEGOCIAÇÃO:
10.1. Encerrada a etapa competitiva e concedido o tratamento diferenciado e favorecido a
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e equiparadas, a Pregoeira poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante detentora do lance de menor preço, a fim de
que seja obtida oferta melhor, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
11.1. Concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do lance de
menor preço quanto ao valor estimado para a contratação.
11.1.1. Caso não tenham sido formalizados lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
proposta eletrônica de menor preço quanto ao valor estimado para a contratação.
11.2. No exame da aceitabilidade do lance de menor preço quanto ao valor estimado para a
contratação, a Pregoeira não levará em consideração oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.3. Será inaceitável o lance que apresente valor zero ou valores inexequíveis, assim considerados
os incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
refiram a materiais e instalações de propriedade da licitante, em relação aos quais ela renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
11.3.1. Se houver indícios de inexequibilidade do lance de menor preço, deverá a Pregoeira, na forma
do § 3º do art. 43 da Lei Federal n. º 8.666/1993, suspender a sessão e adotar as seguintes
providências, entre outras:
11.3.1.1. Questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
11.3.1.2. Verificação de acordos ou convenções coletivas de trabalho e de sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
11.3.1.3. Levantamento de informações junto aos Ministérios do Trabalho e Emprego e da
Previdência Social;
11.3.1.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
11.3.1.5. Pesquisas em órgãos ou entidades públicas e em empresas privadas;
11.3.1.6. Verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração Pública ou
com a iniciativa privada;
Edital Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 05/2019
CPL /2019

11.3.1.7. Pesquisas de preço junto aos fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados, fabricantes;
11.3.1.8. Verificação das Notas Fiscais dos insumos e produtos adquiridos pela licitante;
11.3.1.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
11.3.1.10. Realização ou consulta de estudos setoriais;
11.3.1.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
11.3.1.12. Solicitação de pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FUNESA ou de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão, desde que legitimamente
habilitadas moral e tecnicamente para tanto;
11.3.1.13. Demais providências que, no caso concreto, verifiquem-se pertinentes e necessárias.
11.3.2. Qualquer licitante poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade do lance de menor preço, devendo, nesse caso, apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam sua suspeita.
11.4. No exame da aceitabilidade do lance de menor preço quanto ao valor estimado para a
contratação, a Pregoeira relevará, de forma fundamentada e registrada no sistema eletrônico, erros ou
falhas que não alterem a substância da oferta, atribuindo-lhe validade e eficácia para fins de
aceitabilidade.
11.5. Se o lance de menor preço for inaceitável, a Pregoeira examinará o lance subseqüente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a identificação de algum aceitável quanto ao valor
estimado para a contratação.
12. DA HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE VITÓRIA NO CERTAME:
12.1. Havendo aceitação do lance de menor preço quanto ao valor estimado para a contratação, a
Pregoeira, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de
habilitação arrolados no item 13. deste Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao
lance de menor preço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação, através
de um dos seguintes meios:
12.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhados para o endereço
eletrônico cplfunesa@gmail.com, identificando no assunto o número do Pregão Eletrônico e do
nome da Pregoeira;
12.1.2. Pessoalmente, na sede da FUNESA com protocolo para encaminhamento à CPL, com os
documentos acondicionados em envelope lacrado, com informe do número do Pregão
Eletrônico, a ser entregue a Pregoeira.
12.2. As ME, EPP ou equiparadas encaminharão, junto aos documentos a comprovação dessa sua
qualidade mediante a apresentação de Certidão Simplificada expedida pela Junta comercial de sua
sede, nos termos da IN nº 103/2007 do DNRC, datada dos últimos 90 (noventa) dias ou outro
documento hábil que comprove.
12.3. As cooperativas apresentarão declaração, junto aos documentos indicados no subitem 13.1., da
qualidade de micro cooperativa ou cooperativa de pequeno porte, nos termos do art. 34 da Lei nº
11.488/2007 c/c o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
12.4. Caberá à licitante manifestar-se, em campo próprio do sistema eletrônico, acerca do meio por
ela escolhido para o encaminhamento dos documentos de habilitação, solicitando da Pregoeira, em
seguida, confirmação do respectivo recebimento.
Edital Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 05/2019
CPL /2019

12.5. Os documentos de habilitação arrolados no item 13. deste Edital, a serem encaminhados a
Pregoeira, deverão:
12.5.1. Estar em nome da licitante, com indicação de um único número de CNPJ/ MF;
12.5.2. Estar válidos, conforme o prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
12.5.3. Estar datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para a abertura da
sessão pública, quando não houver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
12.5.4. Ser apresentados, perfeitamente legíveis, em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou servidor que realize a licitação ou em publicação de órgão da
imprensa oficial.
12.6. No caso de a licitante possuir filiais, a documentação de habilitação apresentada deverá referirse apenas à matriz ou apenas a uma das suas filiais, salvo disposição legal em contrário, devendo a
contratação realizar-se unicamente com a pessoa jurídica a que se referem os documentos.
12.6.1. Sendo a licitante a matriz, poderá a execução contratual ser atribuída a uma das suas filiais,
hipótese em que a documentação de habilitação apresentada deverá se referir tanto à matriz, quanto à
filial executora.
12.7. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos
documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito
conhecido e aceitos, de forma fundamentada e registrada no sistema eletrônico, pela Pregoeira.
12.8. A microempresa (ME) ou a empresa de pequeno porte (EPP) detentora do lance de menor preço
deverá encaminhar todos os documentos de habilitação arrolados no item 13. deste Edital,
acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, inclusive a documentação de
regularidade fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição.
12.9. Encaminhados e recebidos os documentos de habilitação, a Pregoeira verificará o atendimento
às exigências habilitatórias fixadas neste Edital, declarando habilitada e vencedora no certame a
licitante que tenha satisfeito a todas.
12.10. Caso a licitante não tenha satisfeito a qualquer das exigências habilitatórias fixadas neste
Edital, a Pregoeira declará-la-á inabilitada, passando a examinar, nos moldes do item 12. deste
Edital, a aceitabilidade do lance subsequente de menor preço, na ordem de classificação,
sucessivamente, para depois verificar o atendimento às exigências habilitatórias por parte da
respectiva licitante, até a apuração de oferta aceitável oferecida por licitante habilitada.
12.11. Ainda que verificada alguma restrição na documentação de regularidade fiscal de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a Pregoeira a declarará habilitada e
vencedora no certame, dando ciência dessa decisão às demais licitantes e intimando a ME ou a EPP
para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da declaração de vitória, ou após o julgamento
de eventuais recursos interposto, proceder à regularização dos documentos.
12.11.1. A pedido do interessado, o prazo de 2 (dois) dias úteis fixado no subitem anterior poderá ser
prorrogado, por igual período, a critério da Administração, mediante decisão da Pregoeira, de forma
fundamentada e registrada no sistema eletrônico.
12.11.2. A não-regularização da documentação, no prazo e condições previstas no subitem anterior,
implica a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
art. 81 da Lei Federal 8.666/1993 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, devendo a
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sucessivamente, nos
moldes dos itens 10., 11. e 12. do presente Edital.
12.12. Os documentos de habilitação arrolados no item 14. deste Edital e encaminhados via e-mail,
deverão ser fisicamente entregues a Pregoeira, na sede da FUNESA, com os documentos
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acondicionados em envelope lacrado, com informe do número do Pregão Eletrônico, no prazo de até
03 (três) dias, contados da data do recebimento do fac-símile ou do e-mail, inclusive.
13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.1.1 - Para Habilitação Jurídica:
13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
13.1.1.3 - 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;
13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93.
13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:
13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
Cartório de Distribuição da sede da licitante.
13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na
forma da lei, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade
competente, contendo Termo de Abertura, Encerramento e Registro no órgão competente, extraídos
do livro Diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por
índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação,
vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.
13.1.2.3 - As Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na
forma da Lei, apresentarão cópias da publicação de: Balanço Patrimonial; Demonstração do
Resultado do Exercício; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, incluída a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; e
Notas Explicativas do Balanço, além de cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação.
13.1.2.4 - As demais empresas apresentarão: Balanço Patrimonial registrado na Junta
Comercial; Demonstração do Resultado do Exercício; e cópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial.
13.1.2.5 -Nomeados, pelas licitantes, os valores do Ativo Circulante, do Realizável a Longo Prazo,
do Passivo Circulante, do Exigível a Longo Prazo e do Patrimônio Líquido, a comprovação da boa
situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 01 (um), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante;
a) Serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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a.1. Os publicados em Diário Oficial da União;
a.2. Publicados em jornal de grande circulação;
a.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou ainda;
a.4. Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na
forma da IN n.º 65 do Departamento Nacional do Registro de Comércio – DNRC de 01 de agosto de
1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura, Encerramento e cópia do
Balanço Patrimonial. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro, fica
dispensada a inclusão na documentação da cópia de seus Termos de Abertura e Encerramento do
Livro em questão.
b) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante a apresentação de “Balanço de Abertura” ou do último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso;
c) Fica desobrigada do cumprimento de apresentação do balanço Patrimonial a licitante que
apresentar o documento emitido pela Receita Federal comprovado sua opção pelo Simples,
permanecendo neste caso a obrigação de apresentar a Declaração Anual Simples de Rendimento e Informações, em modelo simplificado aprovado pela Secretaria da Receita federal.
13.1.3 - Para Regularidade Fiscal:
13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda;
13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto deste edital;
13.1.3.3 - Certificado de regularidade perante o FGTS demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal
(abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e as
contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal do domicílio/sede da licitante.
13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
13.1.5 - Para Qualificação Técnica:
13.1.5.1 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade conforme sua razão social e cadastro
junto ao Município, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
através da apresentação de atestados atualizados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado;
13.1.5.2. DOCUMENTOS ADICIONAIS COM VISTAS A GARANTIR A SEGURANÇA DA
CONTRATAÇÃO,
EXIGÊNCIA
EXCLUSIVA
PARA
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E
INSTRUMENTAIS:
a) Alvará ou Licença Sanitária para Funcionamento, conforme o caso, expedido pelo Serviço de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o documento exigido nesta
alínea não indique a sua validade, considerar-se-á o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua
emissão;
b) Autorização de funcionamento da licitante e do fabricante do produto cotado, expedido pela
Agencia de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário
Oficial da União, conforme o caso;
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c) Certificado de Registro do produto cotado no Ministério da Saúde, por produto cotado,
conforme art. 14, parágrafo 4º do Decreto Federal n.º 79.094/77 ou publicação no Diário Oficial da
União,ou Certificado de Isenção do Registro no Ministério da Saúde, Conforme RDC 185/04,
conforme o caso;
d) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto,
conforme o caso, expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o
produto cotado seja importado, a licitante deverá apresentar o documento exigido nesta alínea,
emitido pela Autoridade Sanitária do país de origem do produto, devidamente traduzido por tradutor
juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira com validade de 01
(um) ano;
e) Catálogo ou documento similar com descrição detalhada do(s) equipamento(s), em língua
portuguesa ou traduzido por tradutor juramentado, conforme o caso.
Observações:
1. O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m),
preferencialmente, destacar, com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
2. Os registros ou publicações no DOU devem ser identificados com o número do item/lote a que
se referem, a fim de facilitar o julgamento das Propostas de Preços.

14. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
14.1. Declarada a vitória no certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, em campo próprio no sistema eletrônico, a intenção de recorrer.
14.1.1. A manifestação da intenção de recorrer não será admitida pela Pregoeira caso o licitante
recorrente não indique expressa e sucintamente, no prazo indicado no subitem 14.2.1., o ponto em
que se funda a contrariedade apresentada, bem como as razões mínimas que busquem convencer a
Pregoeira acerca da motivação.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada por parte da licitante acerca da sua intenção de
recorrer implicará decadência do direito de recurso e a Adjudicação do objeto licitado pela Pregoeira
à licitante vencedora, com posterior encaminhamento do processo administrativo licitatório à
autoridade competente para a Homologação do certame e decisão quanto à contratação.
14.2.1. Considera-se imediata a manifestação da intenção de recorrer realizada em até 10 (dez)
minutos da declaração de vitória no certame.
14.3. A licitante recorrente, tendo manifestado imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
deverá apresentar as razões e seus memoriais do seu recurso no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da declaração de vitória no certame, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazões em igual prazo, contado do término do prazo da recorrente, sendo
assegurada a todos vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.3.1. Os autos do processo administrativo licitatório permanecerão, desde a data da sessão pública,
com vista franqueada às licitantes interessadas, devendo a FUNESA e a Pregoeira fornecer todas as
informações e cópia dos documentos eventualmente solicitados.
14.3.2. A não apresentação ou a apresentação intempestiva de razões implicará o não conhecimento
do recurso, salvo se a motivação mínima oferecida na sessão pública envolver matéria de interesse
público, caso em que o recurso será considerado interposto.
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14.4. Acerca do recurso interposto, que terá sempre efeito suspensivo do certame, Pregoeira poderá
exercer juízo de retratação, reconsiderando a decisão recorrida.
14.5. O juízo de retratação feito pela Pregoeira, com a reconsideração da decisão recorrida, importará
a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.6. Não exercido o juízo de retratação, a Pregoeira encaminhará o recurso, devidamente instruído
com as razões oferecidas para a não retratação, à Diretora Geral da FUNESA, a quem competirá a
decisão em definitivo, com a prévia ouvida da Procuradoria Jurídica, quando envolver questões
jurídicas.
14.7. Decidido o recurso pela autoridade superior e constatada a regularidade do procedimento
realizado, a Pregoeira fará a Adjudicação do objeto licitado à licitante vencedora, com posterior
encaminhamento do processo administrativo licitatório à autoridade competente para a Homologação
do certame e decisão quanto à contratação.
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP):
15.1. Homologada a licitação, será formalizada a ARP, conforme Anexo III deste Edital, com a
licitante adjudicatária.
15.1.1. Serão formalizadas tantas Atas quantas forem às adjudicatárias dos objetos da licitação.
15.2. A FUNESA encaminhará à adjudicatária, por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), a
ARP, que deverá ser devolvida, devidamente assinada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento aposta no AR, sujeitando-se as sanções previstas neste Edital e seus
Anexos, em caso de atraso.
15.2.1. Se, na devolução da ARP, houver atraso superior a 05 (cinco) dias, será considerada recusa
em firmar a ARP, sujeitando-se a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.
15.3. Na data da assinatura da ARP, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência da Ata.
15.3.1. Se a licitante adjudicatária, convocada no prazo de validade de sua proposta escrita, não
apresentar situação habilitatória regular ou se recusar a assinar a ARP, será convocada outra licitante,
na ordem de classificação, sucessivamente, para, após negociação e exame da aceitabilidade da
oferta, além de verificação do atendimento às exigências habilitatórias fixadas neste Edital, assinar a
ARP, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15.4. A ARP será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não
restarem fornecedores registrados.
15.5. O Fornecedor Beneficiário da ARP terá seu registro cancelado de pleno direito:
15.5.1. Pela FUNESA, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
15.5.1.1. Descumprir as obrigações constantes da ARP;
15.5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho, ordem de fornecimento ou instrumento
equivalente, ou ainda, pela recusa da assinatura do contrato no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
15.5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
15.5.1.4. Houver razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
15.5.1.5. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;
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15.5.1.6. Incorrer em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do
Registro de Preços;
15.5.2. A pedido do Fornecedor Beneficiário da ARP, quando comprovar a ocorrência de fato
superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovada.
15.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por
correspondência, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.
15.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao Fornecedor Beneficiário da ARP a preferência de fornecimento em caso de
igualdade de condições.
15.7.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo Fornecedor
Beneficiário da ARP, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou
superior ao registrado.
16. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP):
16.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.
17. DA CONTRATAÇÃO:
17.1. Do Objeto;
17.1.1. O objeto licitado será contratado nos termos e condições deste Edital e da proposta escrita da
licitante adjudicatária, independentemente de transcrição.
17.2. Da Vigência;
17.2.1. A contratação decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) terá vigência até 31 de
dezembro, suficiente à entrega integral, dos produtos, limitado sempre ao exercício orçamentário,
contados a partir da assinatura da Ata de registro de preços e publicação no DOE, condicionada à
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações
assumidas pelas partes serão exigíveis.
17.3. Do Preço e do Reajuste;
17.3.1. O preço da contratação do objeto licitado será aquele constante da proposta escrita da
licitante adjudicatária, sendo fixo e irreajustável.
17.3.1.1. As condições de revisão dos preços registrados estão previstas na Cláusula Oitava da
Minuta de Ata de Registro de Preços – Anexo III deste Edital.
17.4 Do Crédito Orçamentário;
17.4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto licitado correrá a conta do Termo Aditivo ao
Contrato Estatal de Serviços firmado entre a Fundação Estadual de Saúde - FUNESA e a Secretaria
Estadual de Saúde – SES.
17.5. Do Recebimento;
17.5.1. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93,
compreendendo duas etapas distintas: de recebimento provisório e de recebimento definitivo.
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17.6. Do Pagamento;
17.6.1. O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Fundação Estadual de Saúde – FUNESA,
em moeda corrente nacional, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
do objeto licitado, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada,
acompanhada da documentação de regularidade fiscal e desde que mantida situação habilitatória
regular.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou
dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 24.912/2007:
18.1.1. advertência;
18.1.2. multa;
18.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.
18.4. A multa aplicável será de:
18.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, correspondentes a até 30
(trinta) dias de atraso;
18.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total
do contrato, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no subitem 22.4.1;
18.4.3. 10% (dez por cento):
a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido;
b) pela rescisão do acordo, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou
c) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço,
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.
18.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
18.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal na FUNESA, ou do primeiro dia útil seguinte.
18.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
18.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a
avença, hipótese em que será aplicada multa.
18.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a
participação em licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde, sendo aplicadas nos
seguintes prazos e hipóteses:
18.9.1. por 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
18.9.2. por 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de
bens.
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18.9.3. por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Fundação Estadual de
Saúde – FUNESA; ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo.
18.12. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública,
por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 19.9. deste edital; ou
II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
ato ilícito praticado.
18.12.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o
prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
18.12.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz
efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado
de Sergipe, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.
19. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
antes da abertura da sessão pública.
19.3. Acolhida impugnação contra ao ato convocatório, será definida e marcada nova data para a
realização do certame.
19.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
pregoeira, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
20.1. Este Edital estará à disposição dos interessados na sede da CPL, nos dias úteis, das 08:00 às
18:00 hs, aravés do e-mail: cplfunesa@gmail.com, e, na Internet para download no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
20.2. Consultas poderão ser formuladas através dos telefones (79) 3198-3828 e (79) 9 8839-1553 .
20.3. Todas as referências de tempo previstas no Edital e no Aviso de Licitação e feitas na sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa a este Pregão.
20.4. Todas as informações relativas à sessão pública serão registradas em ata divulgada no sistema
eletrônico, podendo a Pregoeira, quando necessário, elaborar Ata Complementar, a ser autuada no
processo administrativo licitatório.
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20.5. É dado à FUNESA o direito revogar a presente licitação por razões de conveniência ou
oportunidade, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
20.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de propostas ou apresentação de
documentos na presente licitação.
20.7. É facultada a Pregoeira e a Diretora Geral da FUNESA, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Aracaju/SE, 28 de agosto de 2019.

BRUNA COSTA SANTANA
Pregoeira da FUNESA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.INTRODUÇÃO
Registro de preços para aquisição de insumos odontológicos, diante da necessidade imediata,
para atender aos CEOs - Centros de Especialidades Odontológicas de responsabilidade da
FUNESA.
2.OBJETIVOS
Atender às necessidades da Fundação Estadual de Saúde, visando suprir os CEOs- Centros de
Especialidades Odontológicas, equipamentos estes de responsabilidade da FUNESA, de maneira
a responder à sua capacidade produtiva de oferta de serviços especializados, além de substituir o
meio legal para viabilizar aquisição destes materiais, em virtude de alguns itens terem sido
fracassados, cancelados, revogados e deserto, conforme Ata de Registro de Preços referente ao
Pregão Eletrônico nº 05/2019, que ocorreu no dia 01 de fevereiro do corrente ano.
3. JUSTIFICATIVA
Considerando que os itens solicitados estão zerados ou com estoque abaixo do mínimo;
Considerando a necessidade levantada através do planejamento do PAA/2019;
Considerando a necessidade de atender ao Contrato Estatal de prestação de serviços especializados
no âmbito da saúde bucal, instrumento firmado com a Secretaria de Estado de Saúde na
perspectiva de atender a população do Estado, em consonância com a política estadual e
nacional de atenção à saúde.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Proporcionar todas as especificações dos materiais à empresa Contratada para o fornecimento do
objeto desse Instrumento;
4.2 Comunicar prontamente à empresa Contratada qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar
o recebimento dos materiais, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no presente;
4.3 Atestar o recebimento dos materiais, quando os mesmos estiverem de acordo com o
especificado neste projeto;
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4.4 Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com o estabelecido no Item 7 da Forma de
Pagamento.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à
Contratante;
5.2 Providenciar a substituição em 15 (quinze) dias úteis dos materiais que não possuírem as
especificações exigidas pela Contratante;
5.3 Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ou cópia da publicação no DOU;
5.4 Os produtos que não são registrados e sim cadastrados na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) deverão comprovar esta condição através da dispensa de registro com a
publicação no DOU;
5.5 No caso de Isenção de Registro no Ministério da Saúde (MS), o fabricante/distribuidor
deverá apresentar declaração do MS desobrigando a efetivar o referido registro no MS do
produto;
5.6 A Contratada deverá fornecer os materiais com garantia/validade de pelo menos 1 (um) ano a
partir da data de entrega;
5.8 A Contratada deverá fornecer catálogo, folder e/ou amostras de instrumentais como meio de
verificação e comprovação das especificações solicitadas na descrição do itens em anexo.
6. DOS RECURSOS
- Os recursos a serem utilizados para aquisições que irão atender aos CEOs são oriundos do Termo
Aditivo ao Contrato Estatal de Serviços, firmado entre a Fundação Estadual de Saúde FUNESA e a Secretaria Estadual de Saúde – SES.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante
vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação de Prova de Regularidade com a
Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e Municipal, além de
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Prova de Regularidade para com o INSS, na forma exigida pela Constituição Federal em seu
artigo 195, parágrafo 3º, regularidade para com o FGTS, emitido pela CEF, além da Certidão de
Débitos Trabalhistas, expedido pelo Tribunal

Superior do Trabalho, devidamente

certificadas/atestadas pelo setor responsável pelo recebimento;
7.2 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a FUNESA.
8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
8.1 A entrega dos produtos deverá ser acompanhada por um servidor da FUNESA, que deverá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução, dando ciência, sempre que
necessário, à contratada e atestará as Notas Fiscais recebidas. Antes do atesto da nota, o material
deverá ser conferido dentro das suas especificações técnicas pela referência técnica da
coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas da FUNESA;
8.2 O endereço para entrega é o almoxarifado da FUNESA na Ruas São Cristóvão, nº 1524 – Bairro
Getúlio Vargas – CEP.: 49.010-380, Aracaju – Sergipe, no horário

de funcionamento: de

segunda a sexta, exceto nos feriados e pontos facultativos, das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às
17:00 horas, telefone para contato: (79) 3179-7372, nas quantidades e prazos estabelecidos;
8.3 A fiscalização que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa a ser
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive prazos de
validade, entrega de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores);
8.4 O prazo de entrega dos materiais descritos no anexo I deste projeto é de 20 (vinte) dias úteis, a
contar da retirada da Ordem de Fornecimento;
9. DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os bens que estiverem em desacordo com
o descritivo no anexo I deste Instrumento, ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a
situação.
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Aracaju, 12 de abril de 2019

Sthephany Araujo Barreto
Coordenadora dos Centros de Especialidades Odontológicos
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ANEXO I
DESCRIÇÕES E QUANTIDADES
Item
1

2

3

4

Nome Básico

Descrição
UnidadeQuantidade
Abridor de boca adulto, confeccionado em silicone
ABRIDOR DE
industrial atóxico, com ranhuras e passível de
BOCA
ser autoclavada, no formato trapezional. Peça
10
ADULTO
Apresentar registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção
Abridor de boca infantil confeccionado em silicone
ABRIDOR DE
industrial atóxico, com ranhuras e passível de
BOCA
ser autoclavada, no formato trapezional. Peça
10
INFANTIL
Apresentar registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Afastador de lábios expandex adulto, indicado para
afastar a mucosa labial e bochechas na
AFASTADOR
colagem de braquetes, profilaxia e fotografia
DE LÁBIOS
de
dentes
anteriores.
Fabricado
em
Kit
10
EXPANDEX
Policarbonato, embalagem com 2 unidades,
ADULTO
passível de esterilização em meios físicoquímicos. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Afastador de lábios expandex infantil, indicado
para afastar a mucosa labial e bochechas na
colagem de braquetes, profilaxia e fotografia
AFASTADOR
de
dentes
anteriores.
Fabricado
em
DE LÁBIOS
Policarbonato, embalagem com 2 unidades, Kit
10
EXPANDEX
passível de esterilização em meios físicoINFANTIL
químicos. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.

5

ALAVANCA
POTT
DIREITA

6

ALAVANCA
POTT
ESQUERD
A

Alavanca Pott Direita, confeccionada em aço
inoxidável AISI 420, acabamento sem rebarbas
e polido, passível de esterilização em meios Peça
físico-químicos. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Alavanca Pott Esquerda, confeccionada em aço
inoxidável AISI 420, acabamento sem rebarbas e
polido, passível de esterilização em meios físico- Peça
químicos. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.

10

10
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7

8

9

10

11

12

13

14

ALICATE Alicate para cortar fio biarticulado, para cirurgia
PARA
bucomaxilofacial, usado para cortar fio, com
CORTAR
ponta de vídia, comprimento total de 18 cm,
FIO
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
BIARTICU
passível de esterilização em meios físicoLADO
químicos. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Bandeja inoxidável odontológica 22x9x1,5cm, em
aço inoxidável AISI 420, acabamento sem
BANDEJA22x9x
rebarbas e polimento espelhado. Passível
125CM
esterilização em meios físico-químicos.
Apresentar registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Broca carbide para peça reta nº702. Constituída de
haste de aço inoxidável e parte ativa
BROCA
multilaminar de carbureto de tungstênio
CARBIDE
sinterizado. Possuem função de corte. Passível
PARA
de esterilização em meios físico-químicos, sem
PEÇA
sofrer oxidação. Embalado individualmente.
RETA Nº702
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Broca cirúrgica 701 para alta rotação com haste
longa (25mm), utilizadas em cirurgia, passível
BROCA
de esterilização em meios físico-químicos, sem
CIRÚRGIC
sofrer oxidação. Embalada individualmente.
A 701
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Broca cirúrgica 702, para alta rotação haste longa
(25mm), utilizadas em cirurgia, passível de
BROCA
esterilização em meios físico-químicos, sem
CIRÚRGIC
sofrer oxidação. Embalada individualmente.
A 702
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Broca cirúrgica 703, para alta rotação haste longa
(25mm), utilizadas em cirurgia, passível de
BROCA
esterilização em meios físico-químicos, sem
CIRÚRGIC
sofrer oxidação. Embalada individualmente.
A 703
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Broca cirúrgica Zecrya 23mm, para uso em caneta
odontológica de alta rotação, utilizada em
cirurgia, com desempenho livre de vibrações,
BROCA
com ponta ativa de 11mm e comprimento de
CIRÚRGIC
23mm, com seis lâminas helicoidais sem
A ZECRYA
rebarbas ou sinais de oxidação. Passível de
23MM
esterilização em meios físico-químicos, sem
sofrer oxidação. Embalada individualmente.
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção
BROCA
Broca cirúrgica Zecrya 28 mm, para uso em caneta

Peça

10

Peça

40

Peça

30

Peça

80

Peça

350

Peça

80

Peça

350

Peça

350
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CIRÚRGIC
A ZECRYA
28MM

15

16

17

18

19

odontológica de alta rotação, utilizada em
cirurgia, com desempenho livre de vibrações,
com ponta ativa de 11 mm e comprimento de
28mm, com seis lâminas helicoidais sem
rebarbas ou sinais de oxidação. Passível de
esterilização em meios físico-químicos, sem
sofrer oxidação. Embalada individualmente.
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
BROCA DE Broca de aço esférica nº 04 para baixa rotação
AÇO
(contra-ângulo), passível de esterilização em
ESFÉRICA
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Nº 04 DE
Embalada individualmente. Apresentar registro
BAIXA
do produto na Anvisa ou Certificado de
ROTAÇÃO
Isenção.
BROCA DE
Broca esférica nº 06 para baixa rotação (contraAÇO
ângulo), em aço carbono, autoclavável.
ESFÉRICA
Embalada individualmente. Apresentar registro
Nº 6 DE
do produto na Anvisa ou Certificado de
BAIXA
Isenção.
ROTAÇÃO
Broca de tungstênio para corte cruzado fino, para
peça de mão em forma tronco-cônica .Ideal
para o desgaste de tipo de material como
BROCA DE
gesso, metais e cerâmica. Sem sinais de
TUNGSTÊN
oxidação e sem rebarbas. A broca de corte fino
IO PARA
(tarja vermelha) deverá ter um comprimento de
CORTE
ponta ativa de 12,2mm, diâmetro 1/10mm de
CRUZADO
0,60 e a referência de seu formato é o nº78.
FINO
Passível de esterilização em meios físicoquímicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Broca de tungstênio para corte cruzado grosso, para
peça de mão em forma de pera. Ideal para o
desgaste de tipo de material como gesso,
BROCA DE
metais e cerâmica. Sem sinais de oxidação e
TUNGSTÊN
sem rebarbas. A broca de corte cruzado grosso
IO PARA
(tarja verde) deverá ter um comprimento de
CORTE
ponta ativa de 13,9mm, diâmetro 1/10mm de
CRUZADO
0,60 e a referência de seu formato é o nº251.
GROSSO
Passível de esterilização em meios físicoquímicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
BROCA ENDO- Broca Endo-Z, troncocônica, de 25mm de
Z DE 25
comprimento, adaptável a qualquer modelo da
MM
caneta de alta rotação, porção ativa em
carboneto de tungstênio e a porção inativa em
aço inoxidável, ponta com granulações
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uniformes, isenta de rebarbas, livre de sinais de
oxidação, com diâmetro universal. Ponta ativa
com 0,9 mm de diâmetro, autoclavável,
embalada individualmente. Apresentar registro
do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Broca Endo-Z, troncocônica, de 28mm de
comprimento, adaptável a qualquer modelo da
caneta de alta rotação, porção ativa em
carboneto de tungstênio e a porção inativa em
BROCA ENDOaço inoxidável, ponta com granulações
Z DE 28
uniformes, isenta de rebarbas, livre de sinais de
MM
oxidação, com diâmetro universal. Ponta ativa
com 0,9 mm de diâmetro, autoclavável,
embalada individualmente. Apresentar registro
do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Broca esférica carbide para peça reta nº4. As brocas
carbide são constituídas de haste de aço
BROCA
inoxidável e parte ativa multilaminar de
ESFÉRICA
carbureto de tungstênio sinterizado. Possuem
CARBIDE
função de corte. Passível de esterilização em
PARA
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação,
PEÇA
embalado
individualmente.
Apresentar
RETA Nº4
Registro do produto na Anvisa ou Certificado
de Isenção.
Broca esférica carbide para peça reta Nº6. As
brocas carbide são constituídas de haste de aço
BROCA
inoxidável e parte ativa multilaminar de
ESFERICA
carbureto de tungstênio sinterizado. Possuem
CARBIDE
função de corte. Passível de esterilização em
PARA
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação,
PEÇA
embalado
individualmente.
Apresentar
RETA Nº6
Registro do produto na Anvisa ou Certificado
de Isenção.
Broca esférica carbide para peça reta Nº8. As
brocas carbide são constituídas de haste de aço
BROCA
inoxidável e parte ativa multilaminar de
ESFERICA
carbureto de tungstênio sinterizado. Possuem
CARBIDE
função de corte. Passível de esterilização em
PARA
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação,
PEÇA
embalado
individualmente.
Apresentar
RETA Nº8
Registro do produto na Anvisa ou Certificado
de Isenção.
BROCA
Broca Lentulo de 21 mm, brocas em conformação
LENTULO
de mola espiral em rosca inversa,
21 MM
confeccionado
em
aço
inoxidável,
autoclavável, kit com 04 unidades (numeração
de 1 à 4), rotulada de acordo com a legislação
em vigor. Apresentar registro do produto na
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Anvisa ou Certificado de Isenção.
Broca Lentulo de 25 mm, brocas em conformação
de mola espiral em rosca inversa,
BROCA
confeccionado
em
aço
inoxidável,
LENTULO
autoclavável, kit com 04 unidades (numeração
25 MM
de 1 à 4), rotulada de acordo com a legislação
em vigor. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Broca Long Neck (LN), em aço carbono com
28mm de comprimento, indicada como auxiliar
na remoção de retentores intrarradiculares e
BROCA LONG
instrumentos fraturados do interior dos canais,
NECK
dotada de uma esfera na extremidade com
(LN)
0,10mm de diâmetro, autoclavável, embalada
individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Cinzel de Fedy nº01, usado em periodontia na
remoção de osso, confeccionado em aço
CINZEL DE
inoxidável AISI 420, passível de esterilização
FEDY Nº01
em meios físico-químicos, sem sofrer
oxidação. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Cinzel de Fedy nº02, usado em periodontia na
remoção de osso, confeccionado em aço inoxidável
CINZEL DE
AISI 420, passível de esterilização em meios físicoFEDY Nº02
químicos, sem sofrer oxidação. Apresentar Registro
do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Cinzel de Fedy nº03, usado em periodontia na
remoção de osso, confeccionado em aço inoxidável
CINZEL DE
AISI 420, passível de esterilização em meios físicoFEDY Nº03
químicos, sem sofrer oxidação. Apresentar Registro
do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Colher de Dentina nº05, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420, Passível de esterilização em
COLHER DE
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
DENTINA Nº05
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Colher de Dentina nº11, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420, Passível de esterilização em
COLHER DE
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
DENTINA Nº11
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Colher de Dentina nº14, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420, Passível de esterilização em
COLHER DE
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
DENTINA Nº14
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
CURETA DE Cureta de Lucas nº84/85, confeccionada em aço
LUCAS
inoxidável AISI 420, passível de esterilização em
Nº 84/85
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
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Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
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35

36

37

38

Cureta Gracey Mini-Five nº 01/02, peso entre 18 e
20g, cabo tubular, oco, com 9,4mm de diâmetro,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
passível de esterilização em meios físico-químicos,
CURETA
sem sofrer oxidação. Haste terminal 3 mm mais
GRACEY MINIlonga que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina
FIVE Nº 01/02
para facilitar a inserção e reduzir a distenção
tecidual balado individualmente. Apresentar
registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Cureta Gracey Mini-Five nº 03/04, peso entre 18 e
20g, cabo tubular, oco, com 9,4mm de diâmetro,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
passível de esterilização em meios físico-químicos,
CURETA
sem sofrer oxidação. Haste terminal 3 mm mais
GRACEY MINI-longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina
FIVE Nº 03/04 para facilitar a inserção e reduzir a distenção
tecidual balado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Cureta Gracey Mini-Five nº 11/12, peso entre 18 e
20g, cabo tubular, oco, com 9,4mm de diâmetro,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
passível de esterilização em meios físico-químicos,
CURETA
sem sofrer oxidação. Haste terminal 3 mm mais
GRACEY MINIlonga que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina
FIVE Nº 11/12
para facilitar a inserção e reduzir a distenção
tecidual balado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Cureta Gracey Mini-Five nº 13/14, peso entre 18 e
20g, cabo tubular, oco, com 9,4mm de diâmetro,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
passível de esterilização em meios físico-químicos,
CURETA
sem sofrer oxidação. Haste terminal 3 mm mais
GRACEY MINIlonga que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina
FIVE Nº 13/14
para facilitar a inserção e reduzir a distenção
tecidual balado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
CURETA MINI- Cureta Gracey Mini-Five nº 07/08, peso entre 18 e
FIVE Nº 07/08 20g, cabo tubular, oco, com 9,4mm de diâmetro,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420,
passível de esterilização em meios físico-químicos,
sem sofrer oxidação. Haste terminal 3 mm mais
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40

41

42

43

44

longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina
para facilitar a inserção e reduzir a distensão
tecidual balado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Descolador de Molt nº 2-4 ("bolinha"), para
cirurgia buco-maxilo-facial, confeccionado em aço
DESCOLADOR inoxidável AISI 420, passível de esterilização em
MOLT Nº 2-4 meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Embalado individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Tamborel para apoio de limas endodônticas.
Produzido em polímero de alta performance
(silicone), leve e resistente ao contato com
DISPENSADOR substâncias químicas, esterilizável em estufa ou
DE LIMAS autoclave, garantia de biossegurança, reposição
(TAMBOREL) (refil) dos apoios. Diminui o risco de infecção
cruzada. Apresentação 01 tamborel e 30 refis.
Validade indeterminada. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Espátula de manipulação nº 24, confeccionada em
aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para
ESPÁTULA DE apoio digital, polido, livre de rebarbas e de sinais
MANIPULAÇÃ de oxidação. Passível de esterilização em meios
O N° 24
físico-químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Espátula de manipulação nº 36, confeccionada em
aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para
ESPÁTULA DE apoio digital, polido, livre de rebarbas e de sinais
MANIPULAÇÃ de oxidação. Passível de esterilização em meios
O N° 36
físico-químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Espátula dupla para cimento nº72, confeccionada
em aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para
ESPÁTULA apoio digital, polido, livre de rebarbas e de sinais
DUPLA PARA de oxidação. Passível de esterilização em meios
CIMENTO N°72 físico-químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção
GENGIVÓTOM Gengivótomo de Kirkland nº 15/16, instrumento
O DE
cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço
KIRKLAND inoxidável. Instrumento de corte, que atua por
Nº15/16
pressão, utilizado para a união dos pontos
sangrantes na marcação da profundidade de bolsas
na técnica de gengivetctomia (incisão primária).
Pode ser utilizado em outras técnicas de cirurgia.
Possui dois lados cortantes e suas lâminas tem um
formato que lembra um machado com uma das
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bordas arredondadas. Confeccionado em aço
inoxidável AISI 420, passível de esterilização em
meios
físico-químicos,
sem
sofrer
oxidação.Embalado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Gengivótomo de Orban 1/2, confeccionado em aço
GENGIVÓTOM inoxidável AISI 420, passível de esterilização em
O DE ORBAN meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
1/2
Embalado individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Grampo Nº13A para isolamento absoluto, resistente
a quebra por flexão, confeccionado em aço
GRAMPO inoxidável. Passível de esterilização em meios
Nº13A
físico-químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lamparina inox à álcool, para uso odontológico
com capacidade de 60ml e tampa. Embalada
LÂMPARINA A
individualmente, trazendo no corpo do produto a
ÁLCOOL
marca. Apresentar registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Lima para Osso nº11, para cirurgia buco-maxilofacial, confeccionada em aço inoxidável AISI 420,
corpo ranhurado, livre de rebarbas e de sinais de
LIMA PARA
oxidação. Passível de esterilização em meios físicoOSSO Nº11
químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima para Osso nº12, para cirurgia buco-maxilofacial, confeccionada em aço inoxidável AISI 420,
corpo ranhurado, livre de rebarbas e de sinais de
LIMA PARA
oxidação. Passível de esterilização em meios físicoOSSO Nº12
químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima para osso Shulger 9/10, usada em periodontia
na remoção de osso em áreas interdentais evitando
lesionar as raízes do dente, 17cm de comprimento,
LIMA PARA
confeccionado em aço inoxidável AISI 420, corpo
OSSO
ranhurado, livre de rebarbas e de sinais de
SCHULGER
oxidação. Passível de esterilização em meios físico9/10
químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar Registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
LIMA PARA Lima para osso Shulger 9/10 PHD, usada em
OSSO
periodontia na remoção de osso em áreas
SCHULGER interdentais evitando lesionar as raízes do dente,
9/10 PHD
17cm de comprimento, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420, corpo ranhurado, livre de
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LIMA TIPO C
PILOT 21MMNº 06

53

LIMA TIPO C
PILOT 21MMNº 08

54

LIMA TIPO C
PILOT 21MMNº 10

55

LIMA TIPO C
PILOT 21MMNº 15

56 LIMA TIPO C
PILOT 25MMNº 06

rebarbas e de sinais de oxidação. Passível de
esterilização em meios físico-químicos, sem sofrer
oxidação. Embalado individualmente. Apresentar
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Lima tipo C Pilot 21 mm nº06, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante,
conduz o instrumento seguramente através do
canal, marcações de profundidade radiopacas, com
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 21 mm nº08, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
conduz o instrumento seguramente através do
canal, marcações de profundidade radiopacas, com
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 21 mm nº10, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
conduz o instrumento seguramente através do
canal, marcações de profundidade radiopacas, com
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 21 mm nº15, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
conduz o instrumento seguramente através do
canal, marcações de profundidade radiopacas, com
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa e Certificado de Boas Praticas de
Fabricação ou Certificado de Isenção
Lima tipo C Pilot 25 mm nº06, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
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conduz o instrumento seguramente através do
canal, marcações de profundidade radiopacas, com
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 25 mm nº08, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
LIMA TIPO C
conduz o instrumento seguramente através do
PILOT 25MMcanal, marcações de profundidade radiopacas, com
Nº 08
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 25 mm nº15, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
LIMA TIPO C
conduz o instrumento seguramente através do
PILOT 25MMcanal, marcações de profundidade radiopacas, com
Nº 10
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Lima tipo C Pilot 25 mm nº10, parte ativa em aço
inoxidável, alta resistência à flexão mediante
endurecimento térmico, diâmetro ISO 12.5
intermediário disponível, ponta não cortante
LIMA TIPO C
conduz o instrumento seguramente através do
PILOT 25MMcanal, marcações de profundidade radiopacas, com
Nº 15
cursores de silicone pré-montados, autoclavável.
Embalagem em blisteres com 6 unidades,
esterilizadas. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Mangueira (tubo) de silicone para cânula de
MANGUEIRA
aspiração, autoclavável, não estéril, 1 metro de
DE SILICONE
comprimento, compatível com cânula de Frazier.
PARA
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
ASPIRAÇÃO
Certificado de Isenção.
Perfurador de Ainsworth, alicate perfurador de
lençol de borracha, confeccionado em aço
PERFURADOR
inoxidável AISI 420. Passível de esterilização em
DE
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
AINSWORTH
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Pinça Adson Dente de rato
curva 14cm,
PINÇA ADSON confeccionado em aço inoxidável AISI 420.
DENTE DE Passível de esterilização em meios físico-químicos,
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RATO CURVA

63

PINÇA
CLÍNICA Nº 5

64

PINÇA
DIETRICH

65

PINÇA
MILLER

66

PLACA DE
VIDRO DE
10MM

POLIDOR
SILICONIZAD
67
O PARA
COMPÓSITOS

68

PONTA DE
ASPIRAÇÃO
DE FRAZIER

69 PONTA PARA
POLIMENTO
DE

sem sofrer oxidação. Embalado individualmente.
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Pinça Clínica nº5, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420. Passível de esterilização em
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Pinça Dietrich, para cirurgia buco-maxilo-facial,
com forma reta, comprimento de 16 cm,
confeccionado em aço inoxidável AISI 420.
Passível de esterilização em meios físico-químicos,
sem sofrer oxidação. Embalado individualmente.
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Pinça Miller para papel de articulação, utilizada
para verificar a oclusão , tamanho de 15,5 cm.
Confeccionado em aço inoxidável AISI 420.
Passível de esterilização em meios físico-químicos,
sem sofrer oxidação. Embalado individualmente.
Apresentar Registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Placa de vidro de 10mm com uma das superfícies
despolida para manipulação de cimentos
endodônticos, bordas regulares, sem lascas, fraturas
ou emendas, medindo aproximadamente 15cm x
8cm e 10mm de espessura. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Polidor siliconizado para compósitos, sortidos.
Pontas em silicone voltadas para acabamento e
polimento de restaurações de resinas compostas,
ionômero de vidro e amálgamas com hastes
fabricadas em aço inoxidável e autoclavável. Kit
com 8 peças. Validade de 1 ano a partir da data de
entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa
ou Certificado de Isenção.
Ponta ou cânula de aspiração de Frazier, para
cirurgia buco-maxilo-facial, com mandril interno
removível para desentupimento rápido, diâmetro de
4 mm externo e 3 mm interno, comprimento de 22
cm e angulado em 45º, confeccionado em aço
inoxidável AISI 420. Passível de esterilização em
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Embalado individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Ponta para polimento de granulação grossa para
peça de mão (pontas de borrachas abrasivas para
polimento de resina acrílica). São pontas utilizadas

Peça

100

Peça

30

Peça

30

Peça

50

Kit

30

Peça

10

Peça

30
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70

71

72

73

74
75

GRANULAÇÃO para redução da aspereza, estrias e riscos
GROSSA
produzidos pelos instrumentos de contorno e
acabamento. Possuem várias partículas abrasivas
coladas e dispostas aleatoriamente sobre a
superfície da broca. Forma de pera com granulação
grossa (cor cinza). Embalada individualmente.
Apresentar registro do produto na Anvisa ou
Certificado de Isenção.
Ponta para polimento de granulação fina para peça
de mão (ponta de borracha abrasiva para polimento
de resina acrílica). São pontas utilizadas para
redução da aspereza, estrias e riscos produzidos
PONTA PARA
pelos instrumentos de contorno e acabamento.
POLIMENTO
Possuem várias partículas abrasivas coladas e
GRANULAÇÃO
dispostas aleatoriamente sobre a superfície da
FINA
broca. Forma de pera com granulação fina (cor
amarela). Embalada individualmente. Apresentar
registro do produto na Anvisa ou Certificado de
Isenção.
Ponta para polimento de granulação intermediária
para peça de mão (pontas de borrachas abrasivas
para polimento de resina acrílica). São pontas
PONTA PARA utilizadas para redução da aspereza, estrias e riscos
POLIMENTO produzidos pelos instrumentos de contorno e
GRANULAÇÃO acabamento. Possuem várias partículas abrasivas
INTERMEDIÁRcoladas e dispostas aleatoriamente sobre a
IA
superfície da broca. Forma de pera com granulação
intermediária
(cor
verde).
Embalada
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Porta agulha para fio de aço, com vídea e
comprimento 16cm. Produto confeccionado em aço
PORTA
inoxidável AISI-420. Passível de esterilização em
AGULHA PARA
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
FIO DE AÇO
Embalado individualmente. Apresentar Registro do
Produto na Anvisa e ou Certificado de Isenção.
Prendedor tipo jacaré para babador odontológico
PRENDEDOR
com corrente de elos trançados, medindo entre 45 e
PARA
50cm, todo em aço inoxidável, autoclavável.
BABADOR
Apresentar registro do produto na Anvisa ou
TIPO JACARÉ
Certificado de Isenção.
Régua flexível odontológica de 15cm, em material
RÉGUA
plástico. Embalada individualmente. Apresentar
FLEXÍVEL
Registro do produto na Anvisa ou Certificado de
ODONTOLÓGI
Isenção. Apresentar registro do produto na Anvisa
CA
ou Certificado de Isenção.
RÉGUA
Régua metálica milimetrada odontológica para
METÁLICA endodontia, confeccionada em aço inoxidável,
MILIMETRAD marcações feitas na própria régua (não devem ser
A
pintadas) passível de esterilização em meios físico-

Peça

30

Peça

30

Peça

10

Peça

50

Peça

15

Peça

40
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químicos, sem sofrer oxidação. Embalado
individualmente. Apresentar registro do produto na
Anvisa ou Certificado de Isenção.
Seringa endodôntica ML – própria para a pasta de
hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol
SERINGA canforado para uso endodôntico, tipo CALEN.
76 ENDODÔNTIC Seringa para hidróxido de cálcio, metálica, Peça
A ML
rosqueável, modelo Prof. Dr. Mario Roberto
Leonardo. Apresentar registro do produto na Anvisa
ou Certificado de Isenção.
Sonda milimetrada dupla pigmentada tipo Williams
para periodontia, com marcações precisas feitas a
laser e que não desapareçam com a utilização.
SONDA
Apresenta extremidade ativa cilíndrica, compatível
77 MILIMETRAD com o suco gengival. Confeccionada em aço Peça
A WILIAMS inoxidável AISI 420, passível de esterilização em
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Embalado individualmente. Apresentar Registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.
Sugador metálico, para cirurgia buco-maxilo-facial.
Confeccionada em aço inoxidável, com corpo
ranhurado para apoio digital e pontas ativas
SUGADOR
78
adequadas à função. Passível de esterilização em Peça
METÁLICO
meios físico-químicos, sem sofrer oxidação.
Embalado individualmente. Apresentar registro do
produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.

30

30

350

Aracaju, 25 de abril de 2019
Sthephany Araujo Barreto
Coordenadora dos Centros de Especialidades Odontológicos
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Anexo II – Modelo de Proposta Comercial
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social da Licitante: ___________________________________________.
CNPJ: ___________________________________________________________.
Endereço:________________________________________________________.
CEP ____________________________________________________________.
Telefone: _______________; FAX: _____________; E-Mail: _______________
As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução
proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos
em reais (R$).
ITEM

DESCRIÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO (R$)

Unitário

Total

01
02
CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará todas as
condições de entrega e pagamento previstos no edital, no termo de referência e no Termo de Garantia
do produto.
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da abertura deste Certame.
NOME: XXX
ENDEREÇO:XXX
CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX.
Declaro:
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos
sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
Local e data
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa).
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Anexo III – Ata de Registro de Preços
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
(...)/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA E A EMPRESA (...).
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a FUNDAÇÃO ESTADUAL
DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado integrante da Administração Pública
do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 10.437.005/0001-30, com sede na Travessa
Basílio da Rocha nº 33/49, CEP 49055-100, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE, neste ato
representada por sua Diretora-Geral, (...), CPF nº (...) e por seu Diretor Administrativo Financeiro,
(...), CPF nº (...), doravante designada UNIDADE GERENCIADORA, e, do outro lado, a empresa
(...), sediada à (...), inscrita no CNPJ sob n.º (...), Inscrição Estadual n.º (...), neste ato representada
por seu Diretor e/ou Procurador, Sr. (...), RG n.º (...), CPF n.º (...), doravante designado
BENEFICIÁRIO DA ATA, mediante as cláusulas e condições do Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO FUNESA Nº 05/2019 e seus anexos, acordam o conteúdo da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de instrumentais
odontológico, diante da necessidade imediata, para atender aos CEOs – Centros de Especialidades
Odontológicas de responsabilidade da FUNESA.
1.2. O BENEFICIÁRIO DA ATA ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados pela
UNIDADE GERENCIADORA durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a
entrega deles decorrente esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. O BENEFICIÁRIO DA ATA, em caso de contratação, deverá iniciar o fornecimento dos
produtos de acordo com os prazos constantes do Termo de Referência, contados do recebimento da
Ordem de Fornecimento, considerando o horário de expediente do órgão contratante.
2.2. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da
Lei nº 8.666/93.
2.3 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade do BENEFICIÁRIO DA
ATA pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos bens
fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos
mesmos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O valor global desta ATA é de até R$ ______________.
3.2. Os valores unitários dos bens registrados são os constantes da tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO e MARCA UNIDADE QUANTIDA
ESPECIFICAÇÃ
DE
O

PREÇO (R$)

Unitário

Total

01
02
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA:
4.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data
de assinatura, condicionado à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
4.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao BENEFICIÁRIO DA ATA a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
4.1.1.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
BENEFICIÁRIO DA ATA, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for
igual ou superior ao registrado.
4.2. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as
disposições contidas no Edital de licitação, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1. Constituem obrigações da UNIDADE GERENCIADORA:
5.1.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, o nome do
BENEFICIÁRIO DA ATA, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações do objeto
registrado;
5.1.2. Encaminhar cópia da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes;
5.1.3. Observar para que, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, sejam mantidas
por parte do BENEFICIÁRIO DA ATA todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
5.1.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de Preços Registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
5.1.5. Consultar o BENEFICIÁRIO DA ATA quanto ao interesse no fornecimento do objeto
registrado a órgão ou entidade de outra esfera de Governo que externe a intenção de aderir à presente
Ata de Registro de Preços;
5.1.6. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata
de Registro de Preços.
5.2. Constituem obrigações do BENEFICIÁRIO DA ATA:
5.2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, e assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da convocação;
5.2.2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do
fornecimento a órgão ou entidade de outra esfera de Governo que venha a manifestar o interesse de
aderir à presente Ata de Registro de Preços.
5.2.3. No caso de contratação:
5.2.3.1. Entregar o objeto registrado obedecendo às especificações e as quantidades previstas no
Anexo Único desta Ata de Registro de Preços;
5.2.3.2. Oferecer o objeto registrado com garantia de 5%, contados da data do seu recebimento
definitivo;
5.2.3.3. Manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.2.3.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
5.2.3.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela
UNIDADE GERENCIADORA referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de
Preços;
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5.2.3.6. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros durante o prazo de
vigência desta Ata de Registro de Preços, os eventuais prejuízos causados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
5.2.3.7. Realizar, sob suas expensas, a entrega do objeto registrado, nos prazos fixados, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento;
5.2.3.8. Observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes, etc.;
5.2.3.9. Responder por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
5.2.3.9.1. A inadimplência do BENEFICIÁRIO DA ATA, com referência aos encargos estabelecidos
no subitem anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração Pública,
nem pode onerar o objeto registrado.
CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO:
6.1. O BENEFICIÁRIO DA ATA deve apresentar, após a entrega do objeto registrado, nota fiscal,
emitidas e entregues ao gestor responsável, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da
comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, bem como perante a Justiça
do Trabalho.
6.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento
definitivo, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do BENEFICIÁRIO DA ATA.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado ao BENEFICIÁRIO DA ATA na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
6.4.1. Recebimento definitivo dos bens de conformidade com o disposto na Cláusula segunda;
6.4.2. Apresentação da documentação discriminada no item 6.1. desta cláusula.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:
7.1 Os preços poderão ser revistos, por solicitação do BENEFICIÁRIO DA ATA, na hipótese de
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preços.
7.2. A cada pedido de revisão de preço, deverá o BENEFICIÁRIO DA ATA comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos.
7.3. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a UNIDADE GERENCIADORA
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido,
pesquisa de mercado junto as empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, utilizando-se,ainda, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal,
devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.4. É vedado ao BENEFICIÁRIO DA ATA interromper o fornecimento do objeto registrado
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas nesta Ata de Registro de Preços e no Edital de licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES:
8.1. O BENEFICIÁRIO DA ATA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato
celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos
do Decreto Estadual nº 24.912/2007:
8.1.1. advertência;
8.1.2. multa;
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8.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.
8.4. A multa aplicável será de:
8.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, correspondentes a até 30
(trinta) dias de atraso;
8.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total
do contrato, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no subitem 22.4.1;
8.4.3. 10% (dez por cento):
a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido;
b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou
c) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço,
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.
8.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
8.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material, se dia de expediente normal na FUNESA, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8.7. A multa poderá ser aplicada junto a outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
8.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material, o contrato deverá ser
rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será
aplicada multa.
8.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a
participação em licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde, sendo aplicadas nos
seguintes prazos e hipóteses:
8.9.1. por 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da8.9.2. por 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de
bens.
8.9.3. por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Fundação Estadual de
Saúde – FUNESA; ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo.
8.10. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública,
por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 8.9. deste edital; ou
II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
ato ilícito praticado.
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8.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o
prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
8.10.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz
efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado
de Sergipe, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços serão cancelados de pleno direito,
conforme a seguir:
9.1.1. Por iniciativa da UNIDADE GERENCIADORA, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
quando o BENEFICIÁRIO DA ATA:
9.1.1.1. Descumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
9.1.1.2. Não atender o prazo da ordem de fornecimento, sem justificativa aceitável;
9.1.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese de estes se tornarem superiores àqueles
praticados no mercado;
9.1.1.4. Houver razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
9.1.1.5. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços;
9.1.1.6. Incorrer em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
desta Ata de Registro de Preços;
9.1.2. A pedido do BENEFICIÁRIO DA ATA, quando comprovada a ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
9.1.2.1. A solicitação do BENEFICIÁRIO DA ATA para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia, nos termos da Lei
Federal n° 8.666/1993.
9.1.3. Por acordo entre as partes, quando o BENEFICIÁRIO DA ATA, mediante solicitação por
escrito aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital
que deu origem ao Registro de Preços ou de cumprir as cláusulas e condições desta Ata de Registro
de Preços.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por
correspondência, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços.
9.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do BENEFICIÁRIO DA ATA, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o
Preço Registrado na data de publicação na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E À PROPOSTA:
10.1. O presente contrato fundamenta-se:
10.1.1. Na Lei Federal n. º 10.520/2002, no Decreto Estadual n.º 26.531/2009;
10.1.2. Na Lei Complementar n. º 123/2006, na Lei Estadual n.º 6.206/2007;
10.1.3. No Decreto Estadual n. º 26.533/2009;
10.1.4. No Decreto Estadual n. º 24.912/2007;
10.1.5. No Decreto n.º 25.728/2008;
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10.1.6. Na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual n.º 5.848/2006;
10.1.7. Na Lei Federal n.º 8.078/1990.
10.2. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se aos termos do Processo nº
020250.00314/2018-0 especialmente:
10.2.1. Ao edital do Pregão Eletrônico nº 05/2019;
10.2.2. Ao Parecer PROJU FUNESA nº 89/2019;
10.2.3. À proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. A contratação com o BENEFICIÁRIO DA ATA, após a indicação pela UNIDADE
GERENCIADORA do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão contratante, por intermédio
de termo de contrato, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de
execução de serviço ou outro instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
12.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Aracaju - SE, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, UNIDADE GERENCIADORA e BENEFICIÁRIO DA ATA, e pelas
testemunhas abaixo.
Aracaju/SE, em XX de XXXX de 2019.
UNIDADE GERENCIADORA
BENEFICIÁRIO DA ATA
TESTEMUNHA CPF Nº
TESTEMUNHA CPF Nº
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Anexo IV – Ordem de Fornecimento

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE CNPJ/MF n.º 10.437.005/0001-30
Endereço: Travessa Basílio Rocha, nº 33 – Getúlio Vargas – Aracaju/SE
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxxxx. END: xxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro: xxxxxxxx. Cep: xxxxxxxxx
LOCAL PARA ENTREGA: Rua São Cristóvão, nº 1524, bairro: Getúlio Vargas, CEP: 49.010380, Aracaju/SE ( Almoxarifado Central da FUNESA).
Encaminhamos a presente ORDEM DE FORNECIMENTO para que se inicie a sua execução,
referente fornecimento de material xxxxxxxxxx, conforme ARP n° xx/2019, estando devidamente
garantido o pagamento após a sua definitiva conclusão.

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QUANT UND MARCAR

TOTAL GERAL ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL
R$ xxxx,xx

Aracaju/SE, xx de xxxx de 2019.
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Anexo V – Modelo de Declarações
1-DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(em papel timbrado da empresa)
Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2019.
...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o
Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
Local e data.
(Representante legal)

– Edital Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 05/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(em papel timbrado da empresa)
Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2019.
...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o
Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................
e do CPF nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, a inexistência de fato
superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras
ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.
Local e data.
(Representante legal)
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2019.
...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o
Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5
do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local e data.
(Representante legal)
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Anexo VI – MODELO – PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu
nome (nome, endereço/razão social, etc.)
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)
OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão Eletrônico nº 05/2019.
PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de
documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas ATAS, CONTRATOS, registrar
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos
os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Aracaju/SE, ____de _________ de 2019.

Nome
Cargo
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)
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