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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ (CISCAÍ) 
Edital de Pregão Presencial n.° 1/2020 
Data de abertura: 9/4/2020 – 9h 
Tipo de julgamento: menor preço global 
Processo n.° 22/2020 
 
   

Edital de pregão presencial para contratação de 

empresa para prestação de serviços no Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) – Tipo I, incluindo mão 

de obra e material, Programa Brasil Sorridente. 

 

 

 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ (CISCAI), no uso legal de suas atribuições 
estatutárias, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, às 9h do dia 9 de abril de 2020, na sala de reuniões do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí, 
sito à rua Ramiro Barcelos, n.° 1249, Sobreloja, Centro – Montenegro/RS, se reunirá o Pregoeiro e a Comissão 
de Licitações com a finalidade de receber proposta comercial e documentos de habilitação, conforme descrito 
abaixo, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Federal n.° 
11.107, de 6 de abril de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações. 
 

 
1. DO OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços no Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) – Tipo I, incluindo mão de obra e material, Programa Brasil Sorridente, conforme 
descrições abaixo: 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
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Contratação de empresa para prestação de serviços no Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) – Tipo I, incluindo mão de obra e material, criado e mantido com recursos Federais do 
Programa Brasil Sorridente e com recursos municipais dos entes consorciados. 
O Programa atenderá atividades estabelecidas nas seguintes portarias do Ministério da Saúde 
para CEO TIPO I: 
Portaria n.º 599, de 23 de março de 2006; 
Portaria n.º 600, de 23 de março de 2006;  
Portaria n.º 2.373, de 7 de outubro de 2009; 
Portaria n.º 1.464, de 24 de junho de 2011; 
Portaria n.º 1.341, de 13 de junho de 2012; 
Portaria n.º 911, de 29 de agosto de 2012. 
 

Descrição das atividades a serem realizadas no CEO TIPO I: 

I – diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; 
II – periodontia especializada;  
III – cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
IV – endodontia; 
V – atendimento a portadores de necessidades especiais; 
 VI – moldagem, confecção e adaptação de próteses acrílicas total e/ou parcial. 
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Produção mínima mensal, de acordo com a Portaria n.° 1.464, de 24 de junho de 2011: 
 

PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO MENSAL 

Procedimentos Individuais Preventivos (Subgrupo 
03.020.00-2), Dentística Básica (Subgrupo 03.030.00-8) e 
Odontologia Cirúrgica Básica (Subgrupo 03.040.00-3) 

 80 procedimentos, no total 

Periodontia (Subgrupo 10.020.00-4)   60 procedimentos 

Endodontia (Subgrupo 10.040.00-5)  35 procedimentos 

Odontologia Cirúrgica (Subgrupo 10.050.00-0) e 
Traumatologia Buco-maxilo-facial (Subgrupo 10.060.00-6) 

 80 procedimentos, no total 

 
Moldagem, confecção e adaptação de 40 (quarenta) próteses acrílicas total e/ou parcial através 
de Laboratório Regional de Prótese – LRPD, devidamente cadastrado no Ministério da Saúde.  
 
Para atendimento do objeto a ser contratado, a empresa deverá: 
- realizar atendimento de 150 (cento e cinquenta) horas semanais nos consultórios 
odontológicos; 
- dispor de, no mínimo, 3 (três) consultórios odontológicos completos e 3 (três) ou mais cirurgiões 
dentistas (CEO I) em conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 599/GM, de 23 de 
março de 2006; 
- dispor de auxiliares de consultório dentário conforme a demanda (nos termos da Portaria n.° 
599, de 23 de março de 2006)  
- a unidade de saúde deverá estar adequada visualmente, para os itens considerados 
obrigatórios, do Manual de Inserção de Logotipo  disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de 
acordo com a Portaria n.º 599/GM, de 23 de março de 2006 (link: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_visual_ceo.pdf>) 
- a unidade de saúde deverá conter uma sala de Raio X, com laudo radiométrico realizado por 
empresa especializada. 

 
 

2. RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
 
Data: 9/4/2020 
Horário: 9h 
Local: Rua Ramiro Barcelos, n.° 1249, Sobreloja, Centro – Montenegro – RS 

 
2.1 Os licitantes deverão entregar 2 (dois) envelopes fechados, contendo, respectivamente, a 

Proposta Comercial e a Documentação da Habilitação das empresas. 
 
2.1.1. Os elementos referentes à Proposta Comercial deverão estar contidos em um 

envelope fechado, com os dizeres: 
 

AO CISCAI 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2020 
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
2.1.2. Os documentos referentes à documentação da habilitação deverão estar contidos 

em um envelope fechado, com os dizeres: 
 
AO CISCAI 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2020 
ENVELOPE N.° 2 – DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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2.2. Os 2 (dois) envelopes definidos nos subitens 2.1.1 e 2.1.2, contendo, respectivamente, a 

Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação, deverão ser entregues até a data constante no 
preâmbulo, na sede do CISCAI, no endereço Rua Ramiro Barcelos, n.° 1249, Sobreloja, Centro – Montenegro – 
RS. 

 
 

3. PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
3.1. O envelope n.° 1 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter proposta que preencha, 

obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena da proponente ser desclassificada: 
 
a) ser redigida em língua portuguesa, em papel timbrado do licitante, com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. Não serão aceitas 
propostas manuscritas; 
 
b) conter a razão social, endereço completo, número de CNPJ e estar assinada e 
datada pela licitante ou seu representante legal (modelo Anexo VII); 
 
c) conter descrição clara do objeto ofertado, com a indicação do valor total,  
devendo ser observado o máximo de duas casas decimais após a vírgula, incluídas 
todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e 
outros pertinentes ao objeto licitado. Caso haja diferença entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, considerar-se-á o último; 

 
d) declaração de concordância com as condições estipuladas no edital e seus 
anexos. 
 

3.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o 
art. 6.°, da Lei Federal n.° 10.520, de 2002. 

 
3.3. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços 

ou alterações nas condições estabelecidas. 
 
3.4. Os preços ofertados pelo licitante deverão ser os praticados no mercado na data da 

abertura deste Pregão. 
 
3.5. No detalhamento da proposta, o licitante primeiro classificado deverá apresentar os 

preços globais e respeitar os valores de referência (máximos aceitáveis), indicados pelo pregoeiro na sessão 
do pregão presencial, na fase de negociação. 

 
3.6. O licitante deverá cotar separadamente na proposta comercial o Item I e Item 2  do 

objeto deste edital do restante dos serviços.  
 
Observação 1: Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que 

não comprometam o interesse público. 
 

 
4. DA HABILITAÇÃO 

 
4.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos, na forma original ou fotocópia autenticada: 
a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

c)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d) 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. 

e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

f) Prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os 
relativos à seguridade social, e a dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 
da licitante; 

i) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.4402011); 
k) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da comarca do licitante. 
l) Declaração que atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, modelo ANEXO III; 
m) Declaração de idoneidade, modelo ANEXO V; 
n) comprovação de inscrição no Conselho Regional de Odontologia; 
o) atestado de visita, que deverá ocorrer até a véspera (dia útil anterior) da 

Sessão Pública de Pregão, fornecido por empregado do CISCAÍ, comprovando que a licitante visitou a atual 
instalação do CEO para conhecer os moldes, e tomou conhecimento das informações e condições necessárias 
para o cumprimento das obrigações objeto dessa licitação. Os horários deverão ser agendados pelo telefone do 
CISCAÍ (51) 3632 1497; 

p) declaração constante no Anexo II, dando ciência de que o licitante cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme disciplina o inciso VII do art. 4.° da Lei Federal n.° 10.520, de 
2002. 

 
4.2. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal e trabalhista (item 4.1, 

alíneas “f” a “j”) apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte, serão observadas as 
disposições da LC n.° 123, de 2006, em especial seus arts. 42 e 43, (alterada pela Lei Complementar n.° 147, de 
7 de agosto de 2014). 

4.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 
item 4.1 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em  5 (cinco) dias úteis, 
a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

4.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.3.2. Não fará direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou empresa 
de pequeno porte que tenha deixado de apresentar, em seu Envelope n.° 2, algum dos documentos relativos à 
Regularidade Fiscal.  

4.3.3. A não-correção da documentação relativa à Regularidade Fiscal, no prazo 
constante do subitem 4.3, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Pregão, sendo facultado ao CISCAI convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
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4.3.4. Ocorrendo a situação prevista no item 4.4, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

4.3.5. O benefício de que trata o item 4.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 

4.3.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.3, implicará 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 13.1 deste edital. 

4.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO    

 

5.1. Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 1 (um) 

representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da mesma, devendo apresentar-se para 

credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente. 

 

5.1.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a licitante que 

pretender fazer jus aos benefícios de que trata a LC n.° 123, de 2006, deverá apresentar, também, devidamente 

preenchida e assinada pelo responsável, a Declaração  conforme Modelo do Anexo IV. 

 

5.2. O documento de credenciamento deverá ser apresentado ao Pregoeiro no início dos 

trabalhos, antes da abertura dos envelopes, que contém a proposta comercial e a documentação de 

habilitação. 

 

5.3. Por credencial entendem-se: 

 

a) habilitação do representante, mediante instrumento público de procuração, 

preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, com 

poderes para formular ofertas de lances de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia 

do ato de investidura do outorgante, no qual se verifique ter poderes para a 

outorga; 

 

b) caso seja sócio ou titular da empresa, documentos que comprovem  sua 

capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances 

de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (Contrato 

Social ou Estatuto). 

 

5.4. As credenciais serão apresentadas em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, ou por 

publicações em órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que, se julgar 

necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade. 

 



  

 6

5.5. A não-apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do 

representante, não importará na desclassificação da proposta no presente certame, contudo, ele não poderá 

apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da licitante na sessão do Pregão. 

 

5.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, além do referido no item 

5.5, o representante não poderá utilizar-se dos benefícios previstos na LC n.° 123, de 2006. 

 

 
6. DOS PROCEDIMENTOS 

 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes 

e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados em 

envelopes, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas comerciais e a documentação exigida 

para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 
  

6.1.1. Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não seja o 

seu representante legal, deverão os mesmos estar de posse do Pregoeiro no horário estabelecido neste Edital 

para abertura da licitação, sob pena de não participar da licitação. 

 

6.2. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início aos trabalhos do pregão. 

 

6.3. Primeiramente, serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais, sendo 

numerados e rubricados os documentos e verificada sua conformidade com o Edital. 

 

6.4. Após apresentação da proposta comercial, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.5. Ato contínuo, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 
tenham apresentado propostas em percentuais sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à 
de menor valor. 

6.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as menores propostas subsequentes, até o máximo de 
três, para que seus credenciados participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 

6.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, na qual o 
Pregoeiro solicita a apresentação dos lances, a partir do autor da proposta classificada de maior valor, e os 
demais em ordem decrescente de preço e sempre com valor inferior ao do último lance ofertado. 

6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, 
para efeito de ordenação das propostas, ressalvada a hipótese prescrita na LC nº 123, de 2006. 

6.8.1. Será permitida, uma única vez, ao licitante que assim o requerer, ofertar lance 
superior ao da proposta melhor classificada, mas inferior ao seu último lance, para fins de consignação na 
planilha de preços, visando à classificação final das propostas. 

6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
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6.10. Sendo aceitável a proposta de melhor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias, com base nas exigências do Edital. 

6.11. Constatado o atendimento das exigências de habilitação, o licitante será declarado 
vencedor. 

6.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 

6.13. Nas situações previstas nos subitens 6.9 e 6.12, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.14. Na hipótese de licitante caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do art. 3.° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, haver apresentado 
proposta de valor até 5% (cinco por cento) superior à de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 5 
(cinco) minutos, após o encerramento da etapa competitiva, para apresentação de nova proposta de preço 
inferior àquela, sob pena de preclusão desse direito. 

6.15. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, a qual deverá ser formulada no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de razões do recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

6.16. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

6.17. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

6.18. Decididos os recursos, a Autoridade Competente adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento. 

6.19. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato, no prazo de até 10 (dez) dias.   

6.20. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 

6.21. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12, bem como na LC n.° 
123, de 2006. 

6.22. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 6.12.  

6.23. Será, oportunamente, franqueado aos proponentes o exame dos documentos e 
propostas apresentadas, podendo qualquer um deles solicitar o registro de observação que julgar conveniente, 
sendo intempestiva e, conseqüentemente, inatendível, qualquer reclamação anterior ou posterior. 
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6.24. Tais observações serão devidamente registradas em ata, reservando-se, porém, ao 
Pregoeiro, a decisão de levá-las ou não em consideração, justificadamente. 

 
6.25. Ao final da licitação será lavrada ata circunstanciada do ato, a qual conterá as principais 

ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos licitantes, devendo ser assinada pelos membros da Equipe 
de Apoio, pelo Pregoeiro e pelos representantes dos licitantes com poderes para tal, após lida e aprovada por 
todos. 

 
6.26. Considerar-se-á anexo da ata referida no subitem 6.25, a Planilha de Classificação 

resultante do Pregão, devendo ser assinada pelos membros da Comissão de Licitações, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes dos licitantes com poderes para tal, após lida e aprovada por todos. 
 

6.27. Os envelopes n.° 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ainda fechados, dos licitantes 
porventura não classificados, ficarão à disposição dos mesmos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
homologação do presente processo, sendo destruídos após o decurso deste prazo. 

 
 
7. JULGAMENTO 
 

7.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 3.1; 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

7.2. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

7.3. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

7.4. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta 
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 
7.5. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 7.4, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances, verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 
7.6. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 

 
7.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.8. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.6 e 7.7. 
 

7.8.1. O prazo máximo para a oferta de lances será definida pelo Pregoeiro nunca 
superior a 5 (cinco) minutos para cada lance. 
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7.9. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 

7.9.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos 
reais). 

 
7.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 
 
7.11. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos 
lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
7.12. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
7.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.14. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

global apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com 
os valores previstos no processo , decidindo motivadamente a respeito. 

 
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 

art. 44, § 2.°, da Lei Complementar n.°  123, de 2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 4.3, deste edital. 
 

7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora 

da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 
7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 7.15.1 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 

 
7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 

 
7.19. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  
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7.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 
7.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto devem ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações do 
CISCAI, conforme subitem 14.1 deste edital. 

 
7.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
7.23. Se a proposta for de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, para fins de classificação, nas 

atividades permitidas ao MEI, conforme legislação pertinente, sobre o preço proposto serão crescidos 20% 
(vinte por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo 
CISCAI. 

 
7.24. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 

acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a 
ser suportado pelo CISCAI. 

 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO 

 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

preço global será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante 

e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço 
melhor. 

 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recorrer por parte da licitante. 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

9.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, perante o CISCAÍ, aquele que não 

se manifestar até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão. 

 

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

9.3. As solicitações mencionadas nos subitens 9.1 e 9.2 deverão ser encaminhadas por meio 

eletrônico via internet para o endereço ciscai@hotmail.com respeitado o horário de expediente do CISCAÍ (das 

8 às 12h e das 13 às 17h). 

 

9.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
9.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão 

recebidos como mero exercício do direito de petição.  
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9.6. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 
 
10. RECURSOS 

 

10.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 

 

10.1.1. As razões recursais deverão ser entregues por escrito, no Setor de Licitações e 

Contratos do CISCAI, situado na Rua Ramiro Barcelos, n.° 1249, e dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao 

Presidente do CISCAI, registrando-se a data e a hora de sua entrega, mediante protocolo, até às 17 horas do 

último dia do prazo do item anterior, ou por e-mail, através do endereço eletrônico ciscai@hotmail.com, 

observados os mesmos prazos e horários. 

 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

 

10.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.4. A manifestação do recurso deverá ser feita na própria sessão do Pregão, e, se oral, será 

reduzida a termo em ata. 

 

10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Competente adjudicará a licitação ao vencedor e homologará o procedimento. 
 
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

11.1 O licitante vencedor será chamado para assinatura do contrato, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis contados da data da comunicação do resultado da licitação, podendo o CISCAI cancelar o pedido no caso 
da não obediência ao referido prazo, independentemente da aplicabilidade das sanções previstas na Lei n.° 
8.666, de 1993 e alterações. 
 

12. DO PAGAMENTO 
 

12.1. O pagamento será efetuado até o 5.° (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da 
prestação dos serviços, por meio de transferência eletrônica para o Banco do Brasil ou Banrisul, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais, sendo emitida para pagamento do Item 1 e Item 2  do objeto do 
edital.  

12.1.1. O pagamento dos valores da prestação de serviços será realizado após o repasse 
dos municípios consorciados e repasse federal e estadual.  
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12.2. As despesas decorrentes deste processo correrão à conta das dotações orçamentárias 
n.°s: 01.02.10.303.0101.2005.0000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00-207; 
01.02.10.303.0101.2005.0000.3.3.3.9.0.39.05.00.00.00-2071; 
01.02.10.303.0101.2006.0000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00-212; 
01.02.10.303.0101.2006.0000.3.3.3.9.0.39.05.00.00.00-2121.  
  

 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades, garantida a prévia 
defesa: 

a) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com o CISCAI pelo prazo máximo de 2 (dois) anos;  

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, 
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido 
do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

i) por não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.° da Lei n.° 10.520, de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais 
 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo CISCAI enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí – 
CISCAI, sito à Rua Ramiro Barcelos  n.° 1249, Sobreloja, Centro, Montenegro/RS, ou pelo telefone (51) 3632 
1497, no horário compreendido entre as 8he30min às 11he30min e das 13he30min às 16he30min, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 
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14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Sede do CISCAI. 
 
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 
14.4. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
 
14.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou 
por empregado do CISCAI. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pelo CISCAI. 

  
14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do CISCAI, dentro do 
limite permitido pelo art. 65, § 1.°, da Lei n.° 8.666, de 1993, sobre o valor inicial contratado. 

 
14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
n.° 8.666, de 1993). 

 
14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Montenegro para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja.  

  
Montenegro, 26 de março de 2020.     

                    

 
 

CARLOS ALBERTO FINK 
  Presidente do CISCAÍ 
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ANEXO I – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

 
Atestado de Visita Técnica 

 
Atesto para os devidos fins que a empresa abaixo identificada realizou a vistoria das instalações e do local onde 
atualmente os serviços são prestados.  
 
Nome da empresa: ____________________________________________________  
CNPJ: _____ _________________________________________________________  
Nome do Representante: ____________________________________ __________ 
RG do Representante n.°:_______________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
Telefone: __________________________________________________________ 
E-mail : ________________________________________  
Local vistoria_________________________________________________________  
 
_____________, ____ de _______________ de _____.  
 
______________________________________________________  
Nome e assinatura do empregado do CISCAI 
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MODELO ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ n.° ______________, sediada (endereço completo) 
_____________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. 
___________________________________, CPF ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que atende 
plenamente os requisitos de habilitação constantes no edital referente ao Pregão Presencial n.° --/--. 
Local e data 
_________________________________ 
Nome e n.º da Identidade do Declarante 
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MODELO ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO REGULARIDADE MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ n.º ______________, por meio de seu representante legal 
(ou procurador) Sr. ___________________________________, CPF ______________, DECLARA para fins do 
dispositivo no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7.° da Constituição 
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
Local e Data 
________________________________ 
Nome, cargo e assinatura/Razão Social da empresa 
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MODELO ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
DECLARAÇÃO 
 
(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ n.º ______________, por meio de seu Contador Sr. 
___________________________________, CPF ______________, DECLARA sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, ser ____________(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.° do art. 3º da Lei Complementar 
n.° 123, de 2006. 
 
 
Local e Data 
 
_________________________________ 
Nome, CRC 
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MODELO ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
Declaro sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a empresa __(nome)__, não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do Inciso IV, art. n.º 87, da Lei n.° 8.666, de 
1993 e alterações, bem como, comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos 
de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 
econômico-financeira. 
                                                                                    
Local e Data 
_________________________________ 
Nome, cargo e assinatura/Razão Social da empresa 
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MODELO ANEXO VI 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (REPRESENTANTE LEGAL) 

 
A Empresa ____________________ (nome) _________________credencia o 

(a) Sr. (a) _________________ (nome) _CPF n.º_____________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à 
prática de quaisquer atos relacionados com ao presente Edital  de Pregão Presencial n.°  ___  /20__ , assim 
como os poderes específicos para rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, 
impugnações ou recursos e assinar atas.  

 
Montenegro, (data). 
 
                             (assinatura) 
    Diretor, Sócio-gerente ou Equivalente. 
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MODELO ANEXO VII 

PROPOSTA 

ITEM QUA. DESCRIÇÃO 
Valor 
global 

R$ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Contratação de empresa para prestação de serviços no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) – Tipo I, incluindo mão de obra e material, criado e mantido com 
recursos Federais do Programa Brasil Sorridente e com recursos municipais dos entes 
consorciados. 
O Programa atenderá atividades estabelecidas nas seguintes portarias do Ministério da Saúde 
para CEO TIPO I: 
Portaria n.º 599, de 23 de março de 2006; 
Portaria n.º 600, de 23 de março de 2006;  
Portaria n.º 2.373, de 7 de outubro de 2009; 
Portaria n.º 1.464, de 24 de junho de 2011; 
Portaria n.º 1.341, de 13 de junho de 2012; 
Portaria n.º 911, de 29 de agosto de 2012. 
 

Descrição das atividades a serem realizadas no CEO TIPO I: 

I – diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; 
II – periodontia especializada;  
III – cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
IV – endodontia; 
V – atendimento a portadores de necessidades especiais. 
 VI – moldagem, confecção e adaptação de próteses acrílicas total e/ou parcial. 
 
Produção mínima mensal, de acordo com a Portaria n.° 1.464, de 24 de junho de 2011: 
 

PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO MENSAL 

Procedimentos Individuais Preventivos (Subgrupo 
03.020.00-2), Dentística Básica (Subgrupo 03.030.00-8) e 
Odontologia Cirúrgica Básica (Subgrupo 03.040.00-3) 

 80 procedimentos, no total 

Periodontia (Subgrupo 10.020.00-4)   60 procedimentos 

Endodontia (Subgrupo 10.040.00-5)  35 procedimentos 

Odontologia Cirúrgica (Subgrupo 10.050.00-0) e 
Traumatologia Buco-maxilo-facial (Subgrupo 10.060.00-6) 

 80 procedimentos, no total 

 
Moldagem, confecção e adaptação de 40 (quarenta) próteses acrílicas total e/ou parcial 
através de Laboratório Regional de Prótese – LRPD, devidamente cadastrado no Ministério da 
Saúde.  
 
Para atendimento do objeto a ser contratado, a empresa deverá: 
- realizar atendimento de 150 (cento e cinquenta) horas semanais nos consultórios 
odontológicos; 
- dispor de, no mínimo, 3 (três) consultórios odontológicos completos e 3 (três) ou mais 
cirurgiões dentistas (CEO I) em conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 
599/GM, de 23 de março de 2006; 
- dispor de auxiliares de consultório dentário conforme a demanda (nos termos da Portaria 
n.° 599, de 23 de março de 2006)  
- a unidade de saúde deverá estar adequada visualmente, para os itens considerados 
obrigatórios, do Manual de Inserção de Logotipo  disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de 
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acordo com a Portaria n.º 599/GM, de 23 de março de 2006 (link: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_visual_ceo.pdf>) 
- a unidade de saúde deverá conter uma sala de Raio X, com laudo radiométrico realizado por 
empresa especializada. 

 
Declaro que concordo com as condições estipuladas no edital e seus anexos. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° ___________ 

 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ – CIS/CAI, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa e executiva na Rua Ramiro Barcelos, n.° 1249, Centro, Montenegro/RS, 

inscrito no CNPJ n.° 07.662.324/0001-34, neste ato representado pelo seu  Presidente, CARLOS ALBERTO FINK, 

inscrito no CPF n.º 415.554.730-91 e no RG n.º 8012457522, que vai assinado ao final pelo Diretor Executivo, Sr. 

AGENOR RIGON, nos termos da Resolução CISCAÍ n.º 11/2019, aqui denominada CONTRATANTE e a empresa 

_____________________________, com endereço à ________________________________, n.° ____, Bairro 

_________________, Município de ______________________/ Estado __________, inscrita no CNPJ n.° 

_________________________, aqui denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
Contratação de empresa para prestação de serviços no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – Tipo I, 
incluindo mão de obra e material, criado e mantido com recursos Federais do Programa Brasil Sorridente e por 
recursos municipais dos entes consorciados. 
O Programa atenderá atividades estabelecidas nas portarias do Ministério da Saúde para CEO TIPO I 
Descrição das atividades a serem realizadas no CEO TIPO I: 

I – diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; 
II – periodontia especializada;  
III – cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
IV – endodontia; 
V – atendimento a portadores de necessidades especiais. 
 VI – moldagem, confecção e adaptação de próteses acrílicas total e/ou parcial. 
 
Produção mínima mensal, de acordo com a Portaria n.° 1.464, de 24 de junho de 2011: 
 

PROCEDIMENTOS PRODUÇÃO MENSAL 

Procedimentos Individuais Preventivos (Subgrupo 03.020.00-2), Dentística 
Básica (Subgrupo 03.030.00-8) e Odontologia Cirúrgica Básica (Subgrupo 
03.040.00-3) 

 80 procedimentos, no total 

Periodontia (Subgrupo 10.020.00-4)   60 procedimentos 

Endodontia (Subgrupo 10.040.00-5)  35 procedimentos 

Odontologia Cirúrgica (Subgrupo 10.050.00-0) e Traumatologia Buco-
maxilo-facial (Subgrupo 10.060.00-6) 

 80 procedimentos, no total 

 
Moldagem, confecção e adaptação de 40 (quarenta) próteses acrílicas total e/ou parcial através de Laboratório 
Regional de Prótese – LRPD, devidamente cadastrado no Ministério da Saúde.  
 
Para atendimento do objeto a ser contratado, a empresa deverá: 

a) realizar atendimento de 150 (cento e cinquenta) horas semanais nos consultórios odontológicos; 
b) dispor de, no mínimo, 3 (três) consultórios odontológicos completos e 3 (três) ou mais cirurgiões 

dentistas (CEO I) em conformidade com o disposto no Anexo I da Portaria n.º 599/GM, de 23 de março de 2006; 
c) dispor de auxiliares de consultório dentário conforme a demanda (nos termos da Portaria n.° 599, de 

23 de março de 2006)  
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d) a unidade de saúde deverá estar adequada visualmente, para os itens considerados obrigatórios, do 
Manual de Inserção de Logotipo  disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria n.º 
599/GM, de 23 de março de 2006 (link: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_visual_ceo.pdf>) 

e) a unidade de saúde deverá conter uma sala de Raio X, com laudo radiométrico realizado por 
empresa especializada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS VINCULAÇÕES DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se às determinações da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Federal n.º 
11.107, de 6 de abril de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações, as quais serão aplicadas também onde o contrato for omisso, às Portarias do Ministério da Saúde 
n.°s Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, Portaria nº 
600/GM, de 23 de março de 2006, Portaria nº 2.373/GM, de 7 de outubro de 2009, Portaria nº 1.464/GM, de 
24 de junho de 2011, Portaria nº 1.341/GM, de 13 de junho de 2012 e Portaria nº 911/SAS, de 29 de agosto de 
2012, ficando vinculado ao Pregão Presencial n.° 1/2020, Processo n.° 22/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

O preço mensal para realização dos serviços mencionados no objeto será de: 

I – R$ __________(__________) para o Item 1 - Procedimentos Individuais Preventivos, Dentística Básica, 
Odontologia Cirúrgica Básica – produção mensal de 80 procedimentos; Periodontia – produção mensal de 60 
procedimentos; Endodontia – produção mensal de 35 procedimentos e Odontologia Cirúrgica e Traumatologia 
Buco-maxilo-facial – produção mensal de 80 procedimentos; 

II – R$ __________(__________) para o Item 2 - Moldagem, confecção e adaptação de 40 (quarenta) próteses 
acrílicas total e/ou parcial através de Laboratório Regional de Prótese – LRPD, devidamente cadastrado no 
Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Mediante a apresentação das respectivas Notas Fiscais, devendo a Contratada emitir uma 
Nota Fiscal para o Item 1 e outra Nota Fiscal para o Item 2 da Proposta Comercial, devidamente regularizada 
em seus aspectos fiscais e formais. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO 

O Contratante pagará à Contratada mensalmente, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da 
prestação dos serviços, através de transferência eletrônica para o Banco do Brasil ou Banrisul, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais, devendo a Contratada emitir uma Nota Fiscal para o Item 1 e uma 
Nota Fiscal para o Item 2 da Proposta Comercial. 

Parágrafo único. O pagamento dos valores da prestação de serviços será realizado após o repasse dos 
municípios consorciados e repasses federal e estadual.  

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE  
 
O valor dos serviços de que trata o presente contrato será reajustado anualmente, tomando-se por base a 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado, IGP/M editado pela Fundação Getúlio Vargas, desde 
a data da assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO: 
 
O prazo do presente contrato é de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São Obrigações da Contratada: 
 

a) a Contratada se compromete a executar fielmente o serviço pelo qual foi contratada, 
responsabilizando-se pelos danos causados diretamente ao Consórcio, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato;  

b) dispor de profissional(is) capacitado(s) e qualificado(s), para a perfeita execução dos serviços; 
c) cabe à Contratada o fornecimento de material, instrumentos, equipamentos e local apropriado, 

devidamente conservado e higienizado, que atenda as Portarias do Ministério da Saúde; 
d) à Contratada incumbe expressamente, por sua conta e risco exclusivos, a contratação de pessoal 

habilitado para execução da prestação dos serviços decorrentes deste instrumento, correndo, outrossim, em 
consequência, as obrigações e ônus de empregador, o pagamento da remuneração e salários, das contribuições 
exigidas pela Lei de Previdência Social, seguro contra  acidentes  de  trabalho  e demais  encargos  da  Legislação  

Trabalhista, podendo a Contratante proceder a fiscalização do cumprimento do estabelecido neste 
artigo, a qualquer tempo; 

e) os profissionais que atuarão junto ao CEO deverão utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI exigidos pelo Ministério da Saúde; 

f) elaborar planilha de produção mensal arrolando os atendimentos; 
g) atender prontamente a toda reclamação que porventura ocorra, prestando os esclarecimentos que 

se fizerem necessários; 
g) dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que se verificar na execução dos 

serviços; 
h) obrigar-se a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no procedimento de Pregão; 
i) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do contrato na execução dos 

serviços contratados; 
j) a empresa contratada deverá dar início aos trabalhos em até 15 (quinze) dias após a assinatura do 

presente contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério do CISCAÍ. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São Obrigações do Contratante: 
 

a) pagar à Contratada na forma e valores estabelecidos nas cláusulas terceira e quarta deste contrato; 
b) encaminhar através dos municípios consorciados que utilizam o CEO os pacientes mediante  

documento de referência. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo do Diretor Executivo do CISCAI, Sr. Agenor Rigon, como 
fiscalizador representante, que terá registro próprio das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.   

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS 

O descumprimento de qualquer cláusula ora ajustada por parte da Contratada ensejará a rescisão de pleno 
direito, garantida a prévia defesa, podendo sofrer ela as penalidades seguintes: 

 1) a rescisão de pleno direito : 
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
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 c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e 
multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
      f) por não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.° 10.520, de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
       

2) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, no caso de inobservância das cláusulas e 
condições previstas, com comunicação expressa com antecedência de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. São motivos para rescisão do presente contrato, aqueles enumerados nos incisos I à XVIII do 
artigo 78 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas oriundas da presente contratação correrão à conta das  dotações  orçamentárias n.°s: 
01.02.10.303.0101.2005.0000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00-207; 
01.02.10.303.0101.2005.0000.3.3.3.9.0.39.05.00.00.00-2071; 
01.02.10.303.0101.2006.0000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00-212; 
01.02.10.303.0101.2006.0000.3.3.3.9.0.39.05.00.00.00-2121. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Montenegro/RS, para dirimir dúvidas emergentes do 
presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, com as 
testemunhas abaixo.                                                                       

Montenegro, --- de ----- de 2020. 
 
 
 
Carlos Alberto Fink 
Presidente CISCAÍ 
Contratante     
 
 
------------------------- 
Contratada      
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Testemunhas: 
 
________________________________ 

Nome:        

CPF: 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 


