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Edital de Pregão Eletrônico para  Aquisição de
equipamentos  odontológicos  para  uso  pelas
Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas
de Saúde, conforme Decreto nº 56.062/2021 e
conforme portaria SES nº 395/2022. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS  torna público

pelo presente Edital de Pregão Eletrônico, que as 08:30 do dia 02 de dezembro de 2022,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, situado na Avenida Sete Povos,
nº 2033, Centro, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
135/2014, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação para  o
Pregão Presencial de Aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes
de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde, conforme Decreto nº 56.062/2021 e
conforme  portaria  SES  nº  395/2022,  conforme  relação  constante  no  ANEXO  I,
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002,  do  Decreto  nº  3.555,  de  08  de  agosto  de  2000,  e  do  Decreto  Municipal  nº
1.613/2009, e no que couber, Lei nº 8.666/93, além das condições e obrigações previstas
neste Edital.

A sessão virtual  do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia  02  de  dezembro de 2022, às 08 h e
30min, podendo as propostas e os documentos serem enviados até as 08 h e 00 min,
sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o PREGÃO ELETRÔNICO para aquisição de
equipamentos odontológicos conforme portaria SES nº 395/2022 que habilita os
municípios integrantes da Rede Bem Cuidar ao recebimento de recursos estaduais
para aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes de Saúde
Bucal das Unidades Básicas de Saúde, conforme Decreto nº 56.062/2021 e Anexo
V  da  Portaria  SES/RS  nº  635/2021.  PROA    22/2000-0064642-6,  conforme
especificações e quantidades constantes no ANEXO I deste Edital.



1.2 – O objeto licitado deverá atender aos padrões técnicos de qualidade do mercado,
bem como atender as disposições das legislações pertinentes em vigor.

1.3 – Todos os produtos deverão ter garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da
entrega dos itens.

1.4 – A informação da marca é para comprovação quando do recebimento do produto e
não para fins de avaliação de preços na licitação.

1.4.1 – Caso o produto seja de fabricação própria, a licitante deverá preencher os campos
marca e modelo com a palavra “própria”, a fim de garantir a isonomia e igualdade entre os
participantes  do  certame  durante  a  disputa.  Neste  caso,  a  marca  e  modelo  serão
especificados somente após a fase de lances e negociação, quando do envio da proposta
física readequada, documento solicitado ao vencedor do certame, onde deverá constar a
marca e modelo do produto.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1  Em atenção  a  Lei  Complementar  Federal  nº  147/2014,  poderão  participar  deste
Pregão Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas enquadradas no art.
34 da Lei nº 11.488, de 2007, cadastradas no município licitante ou que atenderem a
todas as condições exigidas neste edital,  nos itens de Credenciamento, Habilitação e,
Proposta, observada a necessária conformidade com o objeto licitado.

2.2.  Que estejam suspensos de licitar  e impedidos de contratar  com a Administração
Pública Municipal de Vitória das Missões.

2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2.4. Estrangeiros que não funcionem no País.

3. ENVIO DAS PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

3.1 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente
por  meio  do  sistema,  até  a  data  e  horário  estabelecidos  no  preâmbulo  deste  edital,
observando os itens 4 e 5 deste Edital,  e poderão ser retirados ou substituídos até a
abertura da sessão pública.

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências do edital, como condição de participação;



3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº
123/ 2006, como condição para aplicação do disposto no item 9, deste edital.

3.3.  Eventuais  outros  documentos  complementares  à  proposta  e  à  habilitação,  que
venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas.

4. PROPOSTA

4.1.  O prazo de validade da proposta  é de 60 dias,  a contar da data de abertura da
sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as
diretrizes do Anexo I – Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e
custos unitários com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de
material e mão de obra, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes
para o cumprimento das obrigações assumidas, que deverão ser detalhados em planilha
de quantitativos e custos unitários.

4.3.  Qualquer  elemento que possa identificar  o licitante  importará  na classificação da
proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre
ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação.

5. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

5.1.  Para  fins  de  habilitação  neste  pregão,  a  licitante  deverá  enviar  os  seguintes
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7°,  inciso XXXIII,  da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;

5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

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/MF);
 



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.

5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

a) 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;

b)  prova  de  regularidade  quanto  aos  tributos  e  encargos  sociais  administrados  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta
Negativa);

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

d)  prova  de regularidade com a Fazenda Municipal,  relativa  ao domicílio  ou sede do
licitante;

e)  prova  de  regularidade  (CRF)  junto  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS).

5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
prazo  não  superior  a  60  (sessenta)  dias  da  data  designada  para  a  apresentação  do
documento;

5.1.6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)  Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da licitante,  referente ao cumprimento de objeto compatível  ao ora
licitado;

b)  Declaração de garantia de 12 (doze) meses (conforme item 1.3 do referido Edital);



c)   Apresentar  catálogo,  prospecto  ou  ficha  técnica  do  equipamento  em  português
brasileiro,  com  descrição  detalhada  do  modelo,  marca,  dimensões,  características,
especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação do objeto.

5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o
objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da
sessão, constante no preâmbulo.

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o
prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro
ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

6. ABERTURA SESSÃO PUBLICA

6.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante
a utilização de sua chave e senha.

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de
sua chave de acesso e senha,  e  deverá acompanhar o  andamento do certame e as
operações realizadas no sistema eletrônico durante  toda a sessão pública  do pregão,
ficando  responsável  pela  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de  mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

6.3.  A  comunicação  entre  o  pregoeiro  e  os  licitantes  ocorrerá  mediante  troca  de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor
estarão disponíveis na internet.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.  O  pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas  e  desclassificará
fundamentadamente  aquelas  que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos
estabelecidos no edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais;



c)  contiverem opções de preços ou  marcas  alternativas ou que  apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.

7.3. 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.

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à
fase  competitiva,  oportunidade  em  que  os  licitantes  poderão  encaminhar  lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.5.  Somente  poderão  participar  da  fase  competitiva  os  autores  das  propostas
classificadas.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o
horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

7.6.1  O  licitante  será  imediatamente  informado  do  recebimento  do  lance  e  do  valor
consignado no registro.

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido
e registrado primeiro.

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1,00 (um real),
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que
cobrir a melhor oferta.

8. MODO DA DISPUTA

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações, observando as regras constantes no item 7.

8.2. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de
envio de lances na sessão pública  durará dez minutos e,  após isso,  será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

8.3.A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de
dois  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.



8.4. Caso não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão
pública será encerrada automaticamente.

8.5. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir  por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATES

9.1.  Encerrada etapa de envio  de lances,  será apurada a ocorrência de empate,  nos
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como
critério  do  desempate,  preferência  de  contratação  para  as  beneficiárias  que  tiverem
apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas
situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  beneficiárias  sejam  iguais  ou
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.1.3.  Ocorrendo  o empate,  na forma do subitem anterior,  proceder-se-á da seguinte
forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 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  beneficiária,  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 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta,
no prazo previsto na alínea a deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os
critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO



10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização
do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta.

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares constantes
no  Anexo  I,  necessários  ao  julgamento  da  aceitabilidade  da proposta,  inclusive  nova
planilha de custos adequada ao último lance ofertado, ou ao valor negociado, conforme o
caso, e demais que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo
fixado no item 3.3 deste Edital.

10.3.  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  será  examinada  a  proposta  classificada  em
primeiro lugar quanto à adequação a

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não Previstas
no edital.

11.VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11.1.  Os documentos de habilitação,  de que tratam os itens 5.1 e 5.2,  enviados nos
termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das
certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

11.2.  A  beneficiária  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  que  tenha  apresentado  a
declaração  exigida  no  item  3.2.2  deste  Edital  e  que  possua  alguma  restrição  na
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao
envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis,
prazo  que  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.

11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências  para  habilitação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital.

11.4.  Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital,  o licitante será
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em
campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.



12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3
(três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema,
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.

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a
sua  decisão,  sendo  que  neste  caso  deverá  remeter  o  recurso  para  o  julgamento  da
autoridade competente.

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

13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14 -  CONTRATO

14.1  -  O  Município  convocará  o  licitante  vencedor  a  assinar  o  contrato  nos  termos
previstos neste edital e cuja minuta é considerada parte integrante deste.

14.2 - O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão,
pelas  disposições  da  Lei  nº  8.666/93,  observadas  suas  alterações  posteriores,  pelas
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

14.3 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela
Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

14.4  -  As obrigações  das  partes,  forma de pagamento  e  sanções cominadas são as
descritas na minuta do contrato constante do Anexo IV deste edital.

14.5 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e a proposta
apresentada pelo adjudicatário.

15 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, num prazo de 30
dias, a contar do recebimento da fatura/nota fiscal e da autorização/liberação de aquisição
por parte  do órgão repassador,  devidamente aprovada pelo servidor responsável pela
fiscalização do contrato.



15.2  A  nota  fiscal/fatura  emitida  pelo  fornecedor  deverá  conter,  em  local  de  fácil
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar
o  trâmite  de  recebimento  do  material  e  posterior  liberação  do  documento  fiscal  para
pagamento.

15.3  A  despesa  orçamentária  prevista  para  utilização  nesta  aquisição  é  oriunda  de
orçamento próprio da secretaria requisitante.

15.4 A entrega deverá ocorrer no prazo  de até 30 (trinta) dias após o recebimento da
REQUISIÇÃO DE COMPRAS, sob pena de incidência das penalidades descritas no item
16, podendo inclusive ser considerada inexecução contratual.

15.5 A entrega dos materiais deverá ser entregue no local indicado na AUTORIZAÇÃO
DE COMPRAS, conforme necessidade da Secretaria, sem custo nenhum para Prefeitura.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou
de  contratante,  as  licitantes,  conforme  a  infração,  estarão  sujeitas  às  seguintes
penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
do último lance ofertado;

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

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre
o valor do último lance ofertado;

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 10 (dez) dias, após os quais
será considerado 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  até  3  (três)  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 até 5 (cinco) 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 até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
do contrato.

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

16.3  Não  serão  efetuados  pagamentos  pela  Administração  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

17. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

17.1 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas
aplicáveis ao fornecimento do objeto deste edital.

17.2. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições comprovadas na
fase de habilitação;

17.3. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

17.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato,  conforme prevê o  Art.  65,  § 1º,  da Lei  Nº  8.666,  de 21/6/1993 e legislação
subsequente.

18. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÕES

18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro,  até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: .https://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

18.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas
no seguinte sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 Quaisquer  informações  ou  dúvidas  de  ordem  técnica,  bem  como  aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas, por escrito, ao Município
de Vitória das Missões, setor de licitações, sito na Avenida Sete Povos, nº 2033, pelo



telefone (055) 3614-4112 ou e-mail compras@pmvm.rs.gov.br, no horário compreendido
entre  as  07h00min às 13h00min,  preferencialmente,  com antecedência  mínima de 03
(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

19.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município,  setor de
Licitações.

19.3  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
subseqüente ao ora fixado.

19.4  Para  agilização  dos  trabalhos,  solicita-se  que  as  licitantes  façam constar  na
documentação o seu endereço,   e-mail   e o telefone e dados bancários para eventual  
pagamento.

19.5  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 da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

19.6  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.7 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 nº 8.666/93).

19.8  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Santo  Ângelo  para  dirimir  quaisquer  litígios
oriundos  da  licitação  e  do  contrato  dela  decorrente,  com expressa  renúncia  a  outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

19.9 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

� Anexo I – Termo de referência;
� Anexo  II  –  Modelo  de  Declaração  de  Inexistência  de  Fatos

Supervenientes impeditivos de habilitação em processo licitatório;
� Anexo III - Modelo de Declaração que não emprega menor;
� Anexo IV– Modelo  de declaração  de que cumprem plenamente os

requisitos de habilitação.
� Anexo V– Modelo de credenciamento
� Anexo  VI  –  Modelo  declaração  de  enquadramento  como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
� Anexo VII – Modelo de declaração de idoneidade.
� Anexo VIII – Modelo de declaração de inexistência de vínculo.



� Anexo IV  -  Minuta de Contrato

Vitória das Missões (RS), 18/11/22.

CORNÉLIO LUÍS GRIMM,
Prefeito Municipal.

Este edital se encontra examinado e aprovado pelo Procurador Jurídico.

Em _____/_____/2022.

Américo Júnior Dorneles da Silva,

Procurador Jurídico

OAB/RS 66.795



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2022

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO PELAS EQUIPES
DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº
56.062/2021.

Item Descrição Unid. Quant. Valor  de
referência

Marca

1 CADEIRA  ODONTOLÓGICA
COMPLETA(cadeira  equipo,  sugador,
refletor),  com  as  seguintes
especificações  mínimas:  •  Caixa  de
comando  integrada;  •  Cabeceira
biarticulada;  •  Braços  fixos;  •  Pedal
sete  teclas;  •  Unidade  de  água
rebatível  com  01  sugador  Venturi
(comporta  até  02  pontas)  equipo;  •
Trava  pneumática;  •  01  terminal  alta
rotação, 01 terminal baixa rotação, 01
seringa Und. 01 tríplice; • 01 conjunto
composto por: caneta de alta rotação,
caneta de baixa rotação, peça reta e
contra  ângulo;  •  01  refletor  com
intensidade  de  5.000  a  30.000 lux;  •
Pedal  progressivo  para  acionamento
das pontas; • Voltagem 220v; COR A
COMBINAR.

UN 1,0 18.300,00

2 COMPRESSOR  ODONTOLÓGICO,
com  as  seguintes  especificações
mínimas:  •  sem  bomba  de  vácuo  •
Capacidade do reservatório de ar  no
mínimo  de  39  Litros;  •  Motor  com
potência  mínima  de  1,19cv,  com  2
cabeçotes  e  refrigeração  por
ventoinha;  •  Deslocamento  teórico
220l/min; • Pressão máxima 120 psi -
8,3 bar; • nível de ruído até 58 db;  •

UN 1,0 4.300,00



Pressostato  com  chave  geral  liga/
desliga, Válvula de segurança, válvula
de alívio de pressão; • Relé térmico de
proteção; • Dreno do  reservatório de
ar  por  válvula  de  fechamento  de
abertura  por  alavanca;  •  Isento  de
óleo;  •  Pintura  antibacteriana;  •
Voltagem 220v ;  Garantia mínima de
12 meses.

3 APARELHO  FOTOPOLIMERIZADOR
DE  RESINAS,  com  as  seguintes
especificações mínimas:  •  Sem fio;  •
Potência  da  luz  de  1250  mW/cm2;  •
Com  bateria  removivel;  •
Temporizador  para  polimerizador  e
clareamento:  5,  10  e  20  segundos
com  bip  sonoro  no  final  do
procedimento;  •  Ponteira  de  fibra
óptica escura autoclavável,  sem fuga
de luz, autoclavável a 134° e giro de
360°.  Sistema  stand  by;  •  Com
desligamento automático quando não
utilizada  após  2  minutos  ;   •
Radiômetro  interno  automático
(controla  eletronicamente  a  potência
de luz); •  Voltagem 220v ;

UN 1,0 900,00

4 APARELHO  DE  ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO, com as seguintes
especificações mínimas: • Com jato de
bicabornato;  •  Sistema  piezoelétrico
com  frequência  de  30.000  Hz;  •
Aplicações:  periodontia,  endodontia,
dentística,  preparação  cavitária;  •
Capa  da  caneta  removível  e
autoclavável;  Und.  01  •   Voltagem
220v ;

UN 1,0 4.000,00

5 APARELHO  DE  RAIO  X
ODONTOLÓGICO, com as seguintes
especificações  mínimas:  •  Aparelho
com coluna móvel; • Compatível com
os  sistemas  digitais  de  captura  de
raios x;  Voltagem 220v.

UN 1,0 9.200,00

6 CÂMARA  ESCURA
ODONTOLÓGICA,  com as  seguintes
especificações mínimas: • Sistema de
fácil remoção das luvas para assepsia;

UN 1,0 300,00



•  Amplo  visor  de  acrílico  vermelho
translucido com proteção ultravioleta; •
Material  resistente  a  produtos
químicos,  ácidos,  substâncias
alcalinas  e  detergentes;  •  Design
moderno e inovador que proporcionam
maior  espaço  interno  e  facilitam  o
manuseio das mãos; •  Cor :  material
bicolor  (  branco  externo  e  preto
interno); Garantia de 12 meses.

7 AUTOCLAVE  HORIZONTAL  DE
MESA,  com  as  seguintes
especificações  mínimas:   •
Capacidade  de  21  litros;  •  Painel
digital  alfanumérico  com  tecnologia
LCD, de fácil manuseio; • Sistema de
segurança  que  controla  o  ciclo;  •
Câmara  de  esterilização  em  aço
inoxidável  que  facilita  a  limpeza;  •
Baixo consumo de água e luz; • Água
limpa a cada mudança de utensílios;
•Secagem de porta aberta, fechada ou
entre aberta e sem secagem ( flash),
para cada tipo de material; • Secagem
eficiente;  •  Secagem extra;  •  Fusível
na placa eletrônica, conforme o ISSO
9001  e  13485;  com  desligamento
automático no final do ciclo, • Trava de
segurança, impedindo que a porta se
abra  enquanto  a  câmara  estiver
pessurizada; Volt

UN 1,0 6.300,00

8 UNIDADE  AUXILIAR,  com  as
seguintes  especificações  mínimas:  •
Cor  branca;  •  05  gavetas;  •  04
rodízios;  •  Puxadores  de  alumínio;  •
Estrutura  100% MDF;  •  com suporte
para  3  sugadores,  rebatível  com
angulação de até180°, com tubulação
toda  embutida  ,  sem  mangueira
corrugada  exposta(  biossegurança),
estrutura fabricada em aço , revestida
em  PVC,  ABS  ou  PSAI,  de  alta
resistência, injetado com proteção anti
UV  e  30%  cristal,  suporte  das
mangueiras  integrado  (  peça  única),
com encaixe rápido, com giro de 180°

UN 1,0 850,00



com dois sugadores venturi e seringa
tríplice, com acionamento elétrico com
esguicho  metálico  removível  e
ponteira  autoclavável,  cuba  fabricada
em  porcelana,  autoclavável  com
diâmetro de 24cm, 

9 MOCHO  ODONTOLÓGICO,  com  as
seguintes  especificações  mínimas:  •
Encosto anatômico; • Acabamento liso
e  cantos  arredondados  para  fácil
limpeza  e  assepsia;  •  Base  com  05
rodízios; • Altura mínima de 41 cm; •
Assento  com  sistema  de  elevação
central;  •  Altura  regulável;  •  Sistema
de elevação do assento a gás;

UN 1,0 500,00

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



ANEXO II

Pregão Eletrônico Nº 30/2022

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
(DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO ENVELOPE Nº 2)

(Razão  Social  da  LICITANTE),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
___________________________, sediada na (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr.(a) ..................................................  infra-assinado, portador
(a) da CI nº .......... e do CPF nº......................., declara, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local), ........ de ......................................... de .........

_________________________________________
Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR
(DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO ENVELOPE Nº 2)

............................................................  (Nome  da  Empresa  Licitante),  inscrita  no  CNPJ
nº ................., com sede na ................................................................ (endereço completo),
por intermédio de seu representante legal ,  o (a) Sr.(a) ..................................................
infra-assinado, portador (a) da CI nº .......... e do CPF nº......................., para os fins de
habilitação no Pregão 30/2022, DECLARA para fins no disposto no inciso V , art. 27 da
Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99 que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno,  perigoso ou insalubre ou menores  de dezesseis  anos,  em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz? Sim( ).
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima).

(local), ........ de ......................................... de .........

_________________________________________
Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

_________________________________________  (Nome  da  Empresa),
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  ____________________________,  situada  na  Rua
_________________________________________________,  (endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) .................................................. infra-
assinado, portador (a) da CI nº .......... e do CPF nº......................., declara, sob as penas
da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão
Eletrônico  nº  30/2022,  quanto  às  condições  de  qualificação  jurídica,  de  Regularidade
fiscal, e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto
em Edital em referência;

(local), ........ de ......................................... de .........

_________________________________________
Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através  do  presente,  credenciamos  o  Sr.  .................................,  portador  da
cédula de identidade nº ............................... e do CPF nº .........................., a participar da
licitação instaurada pelo  Município  de  Vitória  das Missões,  na modalidade de Pregão
Eletrônico, sob o nº 30/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa (Razão Social da empresa),
CNPJ/MF nº ..........................., bem como formular propostas e participar de os demais
atos inerentes ao certame.

(local), ....... de ......................................... de .........

________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Com firma reconhecida)



ANEXO VI

MODELO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_______________________________________________________________,
inscrita  no  CNPJ  no _________________________________,  por  intermédio  de  seu
representante  legal,  o(a)  Sr.  (a.)
__________________________________________________________,  portador(a)  da
Carteira  de  Identidade  nº  __________________  e  do  CPF  nº
_______________________________,  e  do  seu  contador,  o  (a)  Sr.
(a)____________________________________,  portador  do  CRC  nº
____________________, DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº
30/2022,  sob  as  sanções  administrativas  cabíveis  e  sob  as  penas  da  lei,  que  esta
empresa, na presente data, está enquadrada como MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo
4o do artigo 3o da Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________
(data)

__________________________________________________
(representante legal)

__________________________________________________
(contador)

Obs: Esta  declaração  deverá  ser  entregue,  na  abertura  da  Sessão,  no  momento  do
credenciamento  fora  e  separadamente  dos  envelopes  (Documentação  e  Proposta)
exigidos nesta licitação.

Esta declaração poderá ser substituída pela Declaração Simplificada emitida pela
Junta Comercial que conste o referido enquadramento.



ANEXO VII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA

À Comissão de Licitação Permanente

A empresa..........................................................................,  inscrita  no CNPJ
sob nº.................................................., estabelecida no endereço........................................,
através de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(local), ........ de ......................................... de .........

_________________________________________
Representante Legal da Empresa



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

A  Empresa  ..........................,  CNPJ  nº.........................,  situada  na
Rua .............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato
representado  por  seu(sua)  titular  Sr.(a)..................................,  (nacionalidade),  (estado
civil),  portador  da  Carteira  de  Identidade  Civil  RS  nº................................,  CPF
nº.....................,  declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

(local), ........ de ......................................... de .........

_________________________________________
Representante Legal da Empresa



ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS.

Contrato nº XXX/XXX 

O  MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES (RS),  pessoa jurídica de Direito
Público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  94.449.030/0001-23,  com sede  na  Avenida  Sete
Povos, nº 2033, Centro, representado neste ato pela Prefeita Municipal  em exercícios,
Srª.  GREICE D. WENTZ, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 275.573.670-49,
residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  aqui  denominado  CONTRATANTE,  XXXXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na   XXXXXXX, n° XX, Bairro XXXXX, no
Município  de  XXXX,  representada  neste  ato  pelo  Sr.  XXXXX  inscrito  no  CPF  n°
XXXXXXX, aqui denominada CONTRATADA, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Pregão
Eletrônico 30/2022,  tem  certo  e  ajustado  o  presente  contrato,  conforme  cláusulas  e
condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O objeto deste edital é a aquisição de equipamentos odontológicos conforme portaria SES
nº 395/2022 que habilita os municípios integrantes da Rede Bem Cuidar ao recebimento
de  recursos estaduais  para aquisição de equipamentos odontológicos  para  uso  pelas
Equipes  de  Saúde  Bucal  das  Unidades  Básicas  de  Saúde,  conforme  Decreto  nº
56.062/2021 e Anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021. PROA 22/2000-0064642-6, nos
termos dos itens abaixo especificados:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
Pelo  fornecimento   XXXXXXX  a  CONTRATANTE  pagará  a  CONTRATADA  o  valor
conforme tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUAN
T.

MARC
A

PREÇO
UNITÁRI
O

PREÇO TOTAL

                                                                 VALOR TOTAL
CONTRATADO

R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, contra empenho, no prazo de até  30 (trinta) dias após a
entrega do produto, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação
da Nota Fiscal/Fatura;



CLÁUSULA  QUARTA  -  DO  REAJUSTE  E  DO  REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO
FINANCEIRO:

 O preço poderá ser alterado, na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93 e, nos termos da letra
“d” do supracitado artigo o contrato poderá ser  alterado para restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda,  em caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea
econômica extraordinária e extracontratual;

O pedido de alteração de preço deverá ser endereçado ao Pregoeiro, que decidirá no
prazo de 48 horas, cabendo ao contratado apresentar recurso no prazo de 24 horas ao
Senhor Prefeito Municipal,  que também decidirá no prazo de 48 horas. Em ambas as
instâncias o pedido será analisado pela Assessoria Jurídica, que também emitirá parecer;

 É vedado ao contratado interromper o fornecimento dos equipamentos enquanto tramita
o processo de revisão de preço, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA:

A entrega deverá ser efetuada em até   30   dias  , pela empresa vencedora, Após emitida
autorização de entrega pelo Setor de Compras, junto a Secretaria Municipal de saúde
de Vitória das Missões, sito  Avenida Sete Povos,  nº 1132, no Município de Vitória das
Missões (RS). 

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:

Este contrato rege-se por disposições contidas nas Leis Federais nºs 8.666/93, 8.883/94,
9.032/95 e 9.648/98 e demais normas atinentes à matéria, quanto a sua feitura e rescisão.
A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  do  MUNICÍPIO  no  caso  de  rescisão
administrativa,  prevista  no  Art.  77  da  Lei  acima  mencionada,  com  modificações
posteriores.

A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, ainda que de boa
fé, salvo se com prévia autorização da CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO:

O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições deste contrato, bem como os
preceitos  e  especificações  dos  documentos  que  o  integram,  poderá  importar  em sua
rescisão, a juízo da Contratante, ouvida a Comissão Permanente de Licitações, prevista
nos artigos 77, 78 e 79 e seus incisos, e neste caso aplicar também as sanções previstas
na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pelas Leis
n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:



As  penalidades  aplicáveis  a  CONTRATADA  serão  regidas  pelo  disposto  na  Lei  n°
8.666/93 e sua alterações, com destaque para o seguinte:

a - Advertência;
b - Multa de 0,25% por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, sobre o valor não

executado do contrato;
c - Multa de 5% no caso de inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor

não executado do contrato;
d - Multa de 10% no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contrata com a Administração pelo
prazo de 2 (dois) anos; sendo que a multa será calculada sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA LEGALIDADE
O presente contrato é regido pela Lei federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A referida despesa se enquadrará nas dotações orçamentárias específicas da Secretaria
solicitante, Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o FORO da Comarca de Santo Ângelo para dirimir qualquer dúvida suscitada
em virtude do presente contrato.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente termo aditivo em três
vias, na presença das testemunhas.

Vitória das Missões (RS), 18 de novembro de 2022

  
  GREICE D. WENTZ                                                        XXXXXXXXXXXXX                       
  PREFEITA EM EXERCICIO                                                       CNPJ:                                
  CONTRATANTE                                                                CONTRATADA                          
        

Américo Júnior Dorneles da Silva,
Procurador Jurídico

OAB/RS 66.795

TESTEMUNHAS: 
__________________________________        _______________________________



 Vitória das Missões (RS), 18 de novembro de 2022.

Exmo. Sr.
GREICE D. WENTZ
Prefeita em exercício.

Assunto:  Autorização para abertura de Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO  –
30/2022 – Para Aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes de
Saúde  Bucal  das  Unidades  Básicas  de  Saúde,  conforme  Decreto  nº  56.062/2021  e
conforme portaria SES nº 395/2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo  presente  peço-lhe  autorização  para  abrir  Processo  de  Licitação,
Modalidade Pregão Eletrônico N° 30/2022, para aquisição de Aquisição de equipamentos
odontológicos para uso pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde,
conforme  Decreto  nº  56.062/2021  e  conforme  portaria  SES  nº  395/2022.  A  referida
despesa se enquadrará nas dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

Aline Bedim,
Chefe do Departamento de Compras.

                Autorizo a abrir o processo acima mencionado.

Em  18/11/2022

GREICE D. WENTZ,
Prefeita em  Exercício.


