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Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 – SRP com Itens 
Exclusivos ME/EPP e itens Ampla Participação 

Processo nº 1938/2015 
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A-

QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 

E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 08/dezembro/2015 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A a-

bertura da etapa de lances opera a preclusão do direito de 

credenciamento e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 
Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “PUBLICAÇÕES 
– Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 
do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 
02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 
necessário. 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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MODELO RECIBO RETIRADA EDITAL 

 

Quando da retirada do Edital enviar recibo, COM TODOS OS CAMPOS COMPLETA-

MENTE PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU DATILOGRA-

FADO, via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, para cadastro no sistema de gestão pública 

utilizado pelo município, envio de informações sobre os fornecedores ao sistema 

APLIC do TCE e eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 – SRP com Itens Exclusivos ME/EPP  
Itens Ampla Participação 

Processo nº 1938/2015 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo Odontológico 

e Permanente para atender as necessidades das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município. 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

Ramo Atividade: 

Natureza Jurídica: [ ] Ltda    [  ] Individual    [  ] SA      [  ] Outras 

[  ] Não enquadrada como ME ou EPP 

[  ] Micro Empresa           [  ] Empresa Pequeno Porte          [  ] Optante pelo Simples 

CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº:  

Valor Capital Social:  

Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta:  

Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta:  

Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta:  

Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                                               Estado:                                CEP: 

Fone: 

 

Fax:  

 

E-mail 

 

Data: 

  

Nome do Responsável para contato: 

  

Rubrica 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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Edital de Licitação SRP com Itens Exclusivos ME/EPP  

 Itens Ampla Participação 

Pregão Presencial nº 120/2015 – SRP Processo nº 1938/2015 

Dia: 08/dezembro/2015 

Hora 07:30 horas – OBS.: Neste horário será iniciado o credencia-

mento. A abertura da etapa de lances opera a preclusão do 

direito de credenciamento e participação na licitação. 

Local: Auditório de Licitações 

Endereço: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT 

Informações: Fone: 0xx (66) 3498-3333 

Fax: 3498-3333 (Dias úteis, das 07:00h às 13:00 h). 

E-mail: licita3@pva.mt.gov.br 

Processo: Nº 1938/2015 

O Município de Primavera do Leste, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde 

através do (a) PREGOEIRO (a) designado (a) pela Portaria n.º 560/15 de 22/06/2015, tor-

na público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indica-

do com obediência ao disposto na Lei n.º 10.520, de 17.07.02, do Decreto nº 7.892, de 

23. 01.2013, LC 123/06 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e demais legislação com-

plementar, fará realizar licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, contendo itens Exclusivos para ME /EPP sendo estes Itens especí-

ficos para os interessados qualificados como microempresa ou empresa de pequeno por-

te, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei 

Complementar n.º 123/2006, e Item para ampla participação, destinada à contratação 

do objeto de que trata o Anexo I do presente Edital. 

Os interessados deverão entregar o Documento de Credenciamento (facultativo*), Decla-

ração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e os envelopes de Documentação e 

Proposta ao (à) Pregoeiro (a) Oficial. 

 A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de apresentar lances, não 

poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em qual-

quer fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de Preços para futura e eventual a-

quisição de Material de consumo Odontológico e Permanente para atender as 

necessidades das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município; 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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elaborado pela Central de Compras da Prefeitura Municipal, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens for de seu interesse. 

1.3. A aquisição do objeto da presente licitação ocorrerá de acordo com as descrições e 

especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, e deverão ser 

minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas, 

havendo divergências entre o quantitativo e/ou sequencia do objeto constante deste edital 

e quantitativo e/ ou sequencia do objeto constante no Sistema AspDigita prevalecerá a 

sequencia e/ou quantitativo do Sistema AspDigita; 

1.4. O Demonstrativo de Preços constante deste Procedimento estará à disposição das 

licitantes na sala do Setor de Licitações; 

1.5. Caso entenda necessário, o (a) Pregoeiro (a) e equipe poderão suspender a sessão 

do Pregão para diligenciar junto às empresas licitantes para verificação dos produtos co-

tados; 

1.6.  As quantidades máximas constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a 

Administração pela aquisição total; 

1.7. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste não se obriga a contratar os materiais 

relacionados da licitante vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em 

que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro de preços terá preferência, nos 

termos do art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas oriundas da aquisição de materiais ocorrerão por conta de recursos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nas dotações 

orçamentárias relacionadas no programa de trabalho 07 conforme os pedidos a seguir: 

Secretaria de Saúde:  
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Unidade executora 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Funcional programática 10.302.0051-2.069 Manut. Centro de Especialidades Odontológicas 

Ficha  718  

Despesa/fonte  3.3.90.30.00-201 Material de Consumo 

Solicitação  272/2015  

 

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07003 FMS – Atenção Básica 

Unidade executora 07003 FMS – Atenção Básica 
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Funcional programática 10.301.0050-2.062 Manut. Saúde de Família 

Ficha  644  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-202 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  69/2015  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÂO 

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências 

e condições devidamente estabelecidas por este Edital e cuja atividade empresarial a-

branja o objeto desta licitação; 

3.2. Em relação aos itens dos códigos 25559, 25379, 25516, 25519, 25517, 25521, 

15815, 23851, 25499, 25617, 426, 25344 e 22163 são de ampla participação, os outros 

Itens são exclusivos ME e EPP. 

3.3. Não poderão participar: 

3.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3.2. Empresas, que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Admi-

nistração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido 

punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura, desde que o 

ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Ór-

gão que o praticou; 

3.3.3. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

3.3.4. Empresas que possuam entre seus sócios servidores desta Prefeitura; 

3.3.5. Empresas de propriedade de agente político e/ou de seus familiares, cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ou por adoção, até o 

terceiro grau, inclusive do Prefeito, do Vice- Prefeito, de secretários municipais, Vereado-

res do município de Primavera do Leste e Deputados do Estado de Mato Grosso, confor-

me Acórdão (s) nº 667/2004 (DOE 14/09/2004) e Resolução (s) nº 25/2011 (DOE 

14/04/2011) TCE- MT; 

3.3.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

3.3.7. Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte não poderão 

participar sociedades estrangeiras; 

3.3.8. Empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios comuns; 

3.3.9. Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
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incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 

123, de 2006; 

3.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços; 

3.5. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções 

e penalidades legais aplicáveis. 

 

4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as mi-

croempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parce-

lamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o ven-

cedor do certame não suspenderá o prazo supracitado; 

4.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 

sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 

ou revogar a licitação; 

4.3. Em relação aos itens não exclusivos a ME, EPP será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 

não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresen-

tar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

4.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 4.4.1 serão convocadas as remanescentes que porventura se enqua-

drem na hipótese do subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

4.5. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens: 

4.5.1.produzidos no País; 

4.5.2.produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

4.5.3.produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-

mento de tecnologia no País; 

4.6. Persistindo o empate que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 

trata a Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com 

os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 

situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo (Anexo VII), jun-

tamente com a CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA COM ATÉ 60(SESSENTA) DIAS. 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

5.1. Em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização da Sessão do 

Pregão, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este Edital, via e-mail lici-

ta3@pva.mt.gov.br; 

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer em até 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

 
Visto ____________ 

 

Processo n.º 1938/2015 – Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 
 

8 

02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do Pregão, nas formas supra-

citadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende 

viciarem o mesmo; 

5.3. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela elaboração do 

Termo de Referência, decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a impugnação 

interposta, bem como prestar os esclarecimentos na forma solicitada; 

5.4. No site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone “Publicações- Editais e Licitações”, 

serão disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as in-

formações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes, razão pela qual as empresas inte-

ressadas deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame; 

5.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, 

caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração pa-

ra a realização do certame. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO  

6.1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser repre-

sentada por procurador, devendo para tanto apresentar a seguinte documentação: 

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em 

conformidade com o art. 4º, VII da Lei 10520/02, conforme modelo do Anexo V; 

a.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 

Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regu-

laridade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declara-

ção; 

b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto; 

c) instrumento de procuração (pública ou particular), com poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direi-

tos, interpor/desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em 

nome do proponente, conforme modelo do Anexo III; 

c1) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é 

suficiente a apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social (ou documen-

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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to equivalente), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

d) Além dos documentos exigidos acima, a ME e EPP que quiserem usufruir dos benefí-

cios concedidos pela LC 123/06, deverão apresentar também declaração constante no 

Anexo VII e Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a 

situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC nº 

103/2007) e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do 

art. 3º da mesma lei; 

6.1.1. A falta ou irregularidade do documento supracitado implicará na não comprovação 

da condição de ME ou EPP para esse certame, concorrendo a referida licitante em igual-

dade de condições com as demais participantes; 

6.1.2. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, carac-

terizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital, podendo, inclusive, (a) 

Pregoeiro (a) fazer diligências para constatar referida situação; 

6.2. Somente poderá manifestar-se na sessão e participar da fase de lances verbais o 

representante legal da licitante devidamente credenciado; 

6.3. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também 

devidamente credenciado; 

6.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante (a) Pregoeiro (a) fi-

cará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de decla-

rar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessão do pre-

gão; 

6.4.1. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta 

também como o único lance na sessão; 

6.4.2. A mesma consequência da cláusula 6.4.1, ocorrerá para quem apenas enviar seus 

envelopes via correio; 

6.5. A participação das empresas nesta licitação corresponderá, automaticamente, à pre-

sunção de que não existem fatos impeditivos para a sua habilitação, ficando cientes da 

obrigação de declarar, a qualquer tempo, quaisquer ocorrências supervenientes que as 
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inabilite; 

6.6. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos en-

velopes referidos na cláusula seguinte, durante o ato específico para o credenciamento; 

6.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada, exceto no caso de re-

presentar outra empresa que não esteja na disputa do mesmo Item. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. A “PROPOSTA DE PREÇOS” e os “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” deverão 

ser apresentados no dia, hora e local designados para a realização do Pregão, em enve-

lopes separados e lacrados, identificados com os seguintes elementos:  

 

7.1. Declarada aberta à sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o representante da licitante entre-

gará os dois envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços 

e outro os documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo 

aceita, a partir desse momento, a participação de novos licitantes; 

7.1.1. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 

desclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega; 

7.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope 02 (Habilitação) antes do Enve-

lope de Proposta de Preços, este será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 

rubricado o lacre por todos os presentes; 

7.2. Os envelopes de habilitação não abertos, ficarão à disposição dos licitantes para reti-

rada, no Setor de Licitações, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, após a homologação 

do certame; 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS   ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILI-
TAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMA-
VERA DO LESTE 
PREGÃO Nº 120/2015  
Data e hora da abertura 
Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ 
Endereço completo do licitante 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMA-
VERA DO LESTE 
PREGÃO Nº 120/2015  
Data e hora da abertura 
Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ 
Endereço completo do licitante 
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7.2.1. Os envelopes que não forem retirados no prazo e local supracitados, poderão ser 

inutilizados pela Administração. 

 

8. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

8.1. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

e documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no pre-

âmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) mi-

nutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura; 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das empresas que se fizerem pre-

sentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento, 

na forma exigida nesse Edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os parti-

cipantes e rubricados; 

8.3. Em seguida serão anunciadas as empresas credenciadas, assim como aquelas não 

representadas, devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas 

de preços e com os documentos para habilitação, apresentados na forma estipulada nes-

te Edital; 

8.4. Declarada aberta a sessão, o (a) Pregoeiro (a) abrirá os envelopes contendo as pro-

postas de preços e verificará a oferta de valor mais baixo e aquelas com preços até 10% 

superiores à primeira, bem como a conformidade das propostas com todos os requisitos 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, classificando, para a fase de lances verbais, 

aquelas que atenderem tais requisitos; 

8.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas anteriormente, 

poderão ser classificadas para a fase de lances verbais as autoras das melhores propos-

tas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

8.4.2. Após a análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a), os participantes, através de 

seus representantes as rubricarão; 

8.5. As licitantes classificadas de acordo com as cláusulas 8.4 ou 8.4.1 poderão fazer lan-

ces verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora; 

8.6. O (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes a apresentarem lances 

verbais, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se os demais em 
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ordem decrescente de valor; 

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará 

na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último 

preço por ele apresentado para efeito da classificação final das propostas; 

8.8. O arrependimento dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades pre-

vistas neste edital; 

8.9. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamen-

te pelo critério de menor preço; 

8.10. Após determinada a proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o aten-

dimento das condições habilitatórias do seu proponente, mediante abertura do respectivo 

envelope de habilitação; 

8.11. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será decla-

rado vencedor. Caso contrário passa-se para a abertura do envelope do 2º (segundo) co-

locado, e assim por diante; 

8.12. Após a decisão do (a) Pregoeiro (a), em quaisquer dos casos, quanto à aceitabilida-

de da proposta, ainda será lícito ao mesmo negociar diretamente com o proponente para 

a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado; 

8.13. A adjudicação do objeto à vencedora será praticada pelo (a) Pregoeiro (a) ao térmi-

no da sessão, e caso não haja recurso, com registro na ata da sessão; 

8.14. Caso haja recurso seguirá o rito previsto na cláusula 13. 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A proposta de preços deverá ser apresentada através de Carta de Apresentação de 

Proposta, conforme modelo do Anexo II, datilografada ou impressa por processo eletrô-

nico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo titular ou representante legal, e 

ainda conter obrigatoriamente todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificação: 

1. Indicação da empresa: Razão Social, endereço completo, carimbo padronizado do 

CNPJ, n.º da conta-corrente, agência e respectivo banco e, se possuir telefone e fax; 

2. O valor global, expresso em números, na moeda corrente nacional, para a execução 
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do objeto desta licitação; 

3. O prazo de entrega dos materiais será nos termos do item 1.3, deste Instrumento Con-

vocatório, podendo haver prorrogação do prazo, com a devida anuência da Administração 

Superior da Secretaria solicitante, por motivo relevante, devidamente justificado pela em-

presa licitante vencedora; 

4. Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos 

envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido 

prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos; e; 

5. Assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela 

empresa licitante; 

6. Declaração expressa, emitida pelo licitante, de que nos valores das propostas estão 

incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem 

como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qual-

quer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em em-

balagens adequadas;  

7. Declaração expressa de que atende todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de 

garantia, prazos de entrega e quantidades; 

9.1.1. As empresas licitantes deverão apresentar também no envelope nº 01 a proposta 

em mídia CD, DVD ou PEN DRIVE, gerado através do Sistema AspDigita e também a 

proposta de preços em uma via, emitida por computador, através do Sistema AspDigita, 

sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas devem estar de-

vidamente rubricadas e a última assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes 

para comprometer-se pela empresa licitante, onde deverá constar: 

a) Indicação da MARCA, especificações, e, se houver CERTIFICADO ISO, além de 

quaisquer outros elementos que possibilitem evidenciar, com absoluta clareza, o material 

ofertado, bem com apresentação de amostra, quando solicitado, prospectos e/ou folder 

técnico, explicativo, contendo todas as especificações técnicas de cada um dos itens co-

tados, para melhor visualização do objeto ofertado.  No caso de divergência entre o mate-

rial ofertado em folder ou prospecto e aquele entregue na CMP, serão considerados aque-

les constantes no folder; 

b) Cotação de preço global para cada Item expresso em moeda corrente nacional, em 
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algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, devendo 

também constar o preço unitário de cada item; 

9.2. Não será aceita oferta de produto com especificações que não se enquadrem nas 

indicadas nos Anexos deste Instrumento Convocatório; 

9.3. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta e os preços propostos 

serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não assistindo-lhe direito de pleitear 

qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pre-

texto, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro 

(a); 

9.3.1. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita aquisição será interpretada 

como não existente ou já inclusa nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo 

após a abertura das propostas; 

9.4. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que 

julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento do objeto, inclusive efetuar 

diligências, respeitado o art. 43§3º da Lei 8666/93; 

9.5. No julgamento das propostas, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, median-

te decisão fundamentada em ata. 

 

10. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS LANCES VERBAIS 

10.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por Item; 

10.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-

las-á em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor 

preço, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em 

seguida as propostas com valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percen-

tuais relativamente à de menor preço; 

10.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando a-

quelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

10.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 10.2. 

serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar 
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dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços por Itens oferecidos nas propostas 

escritas; 

10.4.1. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo 

preço serão convidados a participar dos lances verbais; 

10.5. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais (utilizando o decréscimo de 

0,5% a cada lance ofertado), em valores sucessivos e decrescentes para o Item a ser 

adquirido, considerando-se o valor global cotado para cada item; 

10.5.1. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate; 

10.6. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 

destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita; 

10.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 

tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-

se de telefone celular e outros; 

10.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance ver-

bal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a exclusão da licitante da etapa 

de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordena-

ção das propostas; 

10.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a) Pregoeiro 

(a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

10.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a pro-

posta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

10.10.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classifica-

ção será efetuada por sorteio, na mesma sessão; 

10.11. O (a) Pregoeiro (a) poderá fixar em até 15 (quinze) minutos o tempo máximo para 

os lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lan-

ces que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente 

estipulado. 

 

11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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11.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir lista-

dos, observando que: 

11.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir 

será inabilitado e sujeito às penalidades legais; 

11.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de sanea-

mento da documentação, prevista no subitem 4.1.1; 

11.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

11.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de reque-

rimento de certidão; 

11.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositi-

vo deste Edital e seus Anexos; 

11.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos 

com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para a-

presentação das propostas, exceto atestado; 

11.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet 

comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo (a) Pregoeiro (a) ou 

um dos membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação de autentici-

dade daqueles apresentados; 

11.5. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos 

em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou 

ainda, cópias simples autenticadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou sua Equipe de Apoio, não se 

aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via internet; 

Obs.: O licitante que desejar que suas cópias sejam autenticadas pela Comissão deverá trazer as 

mesmas, preferencialmente, com antecedência mínima de 01(um) dia da data marcada para aber-

tura do certame, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 

11.6. Para a habilitação das empresas faz-se necessária à apresentação, em única via, 

em envelope separado, não transparente e devidamente lacrado denominado ENVELO-

PE N.º 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, dos seguintes documentos, sob pe-

na de inabilitação: 

a) Declaração de que inexistem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto a esta 
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PREFEITURA, impeditivos para a sua habilitação na presente licitação (podendo ser ado-

tado o modelo constante do Anexo VI deste Edital); 

a.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 

trata a Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com 

os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das 

situações do § 4º do art. 3º da mesma lei; 

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezes-

seis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, 

artigo 27 da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo IV); 

c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, ser-

vidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

(conforme modelo Anexo IV); 

d) A ausência de eventual Declaração não importará na inabilitação do licitante, que pode-

rá redigir de próprio punho na sessão pública. 

11.7. Relativos à Qualificação Técnica 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou ser-

viços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da pro-

posta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do 

serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por 

pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser emitido preferencialmente em 

papel timbrado do emitente e deverá constar o reconhecimento de firma passada 

em cartório do titular da empresa que firmou a declaração; 

11.8. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica 

a) Cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
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documentos de eleição de seus administradores em exercício; 

c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

d) Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-

cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Alvará de Localização e Funcionamento; 

g) Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA; 

h) Alvará Sanitário; 

11.9. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá na apre-

sentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

,relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí-

vel com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Previdenciá-

rios e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, devidamente válida; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da empresa, devidamente 

válida; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, devidamente 

válida; 

f) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário;  

f.1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens “e” e “f” de 

forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante. 

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – 
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CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet: 

www.tst.gov.br/certidao, www.tst.jus.br/certidao; 

11.9.1. A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

deverá ser feita mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pe-

lo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

11.9.2. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a exis-

tência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efeti-

vada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu 

montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do pro-

cesso tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de seguran-

ça; 

11.10. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá na 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empre-

sa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, tomando como ba-

se a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE 

INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador 

que o venha substituir, registrado na Junta Comercial;  

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

1º) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):  

 - publicados em Diário Oficial ou;  

 - publicados em jornal de grande circulação ou;  

 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-

tante.  

2º) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

http://www.tst.gov.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 

Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente ou; 

- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatu-

to da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):  

- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro 

Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente; ou; 

- declaração simplificada do último imposto de renda;  

4º) Sociedade criada no exercício em curso:  

 - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio das licitantes;  

5º) o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura de-

verão estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitu-

tivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado; 

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência e Recupe-

ração Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

11.11. A licitante que apresentar Certidão de Registro Cadastral - CRC, expedida pelo 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou pelo Município de Pri-

mavera do Leste, fica dispensada a apresentação dos documentos referidos no item 11.8 

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica, letras „a‟ a „e’, item 11.9. Documenta-

ção relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, letras „a‟ a „g‟, e item 11.10. Docu-

mentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira, letras „a‟ e „b‟, do presente 

Edital. O referido CRC deverá conter a data de emissão e vencimento dos referidos 

documentos. Se vencidos será necessária a apresentação de novos documentos; 

11.12. As Certidões que não apresentem prazo de validade, exceto a Certidão Simplifica-

da da Junta Comercial e CRC apresentados, deverão ter data de expedição não inferior 

a 30 (trinta) dias, a certidão de Falência ou Recuperação judicial que deve ter no má-
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ximo 90 (noventa) dias de validade; 

11.13. As certidões emitidas por meios eletrônicos com prazo de validade vencido enseja-

rá verificação pela Equipe de Apoio, no site oficial do respectivo órgão e, se comprovada 

a regularidade, será juntado aos autos o respectivo documento; 

11.14. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada; 

11.15. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em subs-

tituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos; 

11.16. Se a documentação de habilitação não estiver completa, estiver incorreta ou con-

trariar qualquer dispositivo deste Edital, deverá o (a) Pregoeiro (a) considerar a proponen-

te inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação da LC 123/06; 

11.17. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação de-

verão estar em nome da licitante e com número do CNPJ e endereço respectivo, obser-

vando-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprova-

damente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

11.18. Portanto não poderá concorrer a matriz em nome da filial e vice-versa, salvo se a 

documentação de habilitação de ambas esteja regular; 

11.19. Os documentos solicitados poderão ser autenticados pelo Pregoeiro e Membros da 

Equipe de Apoio a partir do original, observando-se que: 

a) somente serão aceitas cópias legíveis; 

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

c) deverão ser apresentadas as cópias para autenticação, com os respectivos originais, 

preferencialmente com pelo menos um dia de antecedência da data marcada para a aber-

tura do certame; 

11.20. A empresa vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de até 02 (dois) dias úteis do 
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recebimento das ordens, nova proposta de preços, com a redução proporcional dos mes-

mos, sob pena de incidir nas penalidades da cláusula 15; 

11.21. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação e de-

verá constar, obrigatoriamente, no rol de atividades do seu Contrato Social. 

Observação: todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis. 

 

12. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1. Encerrada a fase de lance para o item, o (a) Pregoeiro (a) procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor 

proposta, verificando sua regularidade;  

12.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada ven-

cedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recur-

sos; 

12.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o (a) Pregoeiro (a) 

examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação des-

tas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisi-

tos do Edital; 

12.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender 

a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

habilitação, escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 

art. 48, §3° da Lei 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lances verbais; 

12.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circuns-

tanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos represen-

tantes presentes, pelo (a) Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a decla-

ração do vencedor pelo (a) Pregoeiro (a), devendo a licitante interessada indicar o(s) a-

to(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata; 
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13.2. O (a) Pregoeiro (a) indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou 

propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, de-

vendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 

13.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante po-

derá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pre-

gão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permiti-

da a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na ses-

são; 

13.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apre-

sentar suas contra-razões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, conta-

do do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

13.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 

momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da lici-

tante, podendo o (a) Pregoeiro (a) adjudicar o objeto à vencedora; 

13.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguin-

te forma: 

13.6.1. O (a) Pregoeiro (a) aguardará os prazos destinados à apresentação dos memori-

ais de razões e contra-razões; 

13.6.2. Encerrados os prazos acima, o (a) Pregoeiro (a) irá analisar o recurso impetrado 

por escrito, suas razões e contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devida-

mente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso; 

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

aproveitamento; 

13.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licita-

ções da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, em dias úteis, no horário de 07 às 13 

horas; 

13.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

 
Visto ____________ 

 

Processo n.º 1938/2015 – Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 
 

24 

Senhor (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, este adjudicará o objeto do Pregão Presen-

cial e homologará o procedimento licitatório; 

13.10. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 

Município de Primavera do Leste (Dioprima) e no site www.primaveradoleste.mt.gov. br - 

ícone “Publicações – Editais e Licitações”; 

13.11. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo quanto à 

disputa; 

13.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protela-

tório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no arti-

go 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 

14.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) pregoeiro (a), ficará su-

jeita a homologação do Senhor (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, Autoridade Superi-

or Órgão licitante; 

14.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 

proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

14.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços, 

vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a Prefeitura de Primavera 

do Leste poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que 

foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a 

primeira classificada teria sido contratada. 

 

15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Regis-

tro de Preço, cuja minuta consta do Anexo VIII; 

15.2. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, tendo validade e 
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eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município; 

15.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias, con-

tados da convocação formal da adjudicatária, ocasião em que deverão estar atualizadas a 

certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND e o 

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviços – FGTS; 

15.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adju-

dicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os po-

deres para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documen-

tos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do 

subitem anterior; 

15.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado, 

desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito 

por esta Prefeitura; 

15.6. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações 

referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as 

previstas no item 19 deste Edital; 

15.7. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitan-

te vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições; 

15.7.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 

classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quan-

do o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.7.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados em ata deverá ser respeitada 

nas contratações; 

15.7.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 15.7.1 serão classi-

ficados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva; 
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15.7.4. O anexo que se trata o subitem 15.7.1 consiste na ata de realização da sessão 

publica que conterá informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor do certame; 

15.8. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso 

de fornecimento; 

15.9. A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data 

da convocação, comparecer ao Setor Competente para retirar a Ordem de Serviço e/ou  a 

nota de empenho; 

15.9.1. A critério do Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos há-

beis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre 

outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93; 

15.10. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a Autoriza-

ção de Fornecimento e /ou Ordem de Serviço, sem justificativa comprovada e aceita, será 

adotado o procedimento descrito no Art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sem prejuízo 

das cominações legais previstas neste Edital. 

 

16. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Ad-

ministração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que cou-

ber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no art. 86 do De-

creto Estadual nº 7.217/2010 e  Decreto nº 7.892, de 2013, relativo à utilização do Siste-

ma de Registro de Preços; 

16.2. Caberá ao(s) Detentor da Ata (es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, ob-

servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas com o órgão ge-

renciador e órgãos participantes; 

16.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão ex-

ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
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convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

16.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exce-

der, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem; 

16.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisi-

ção ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não 

houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador; 

16.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata; 

16.6.1. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades de correntes do descumprimen-

to de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as o-

corrências ao órgão gerenciador; 

16.7. A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste será o órgão responsável 

pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta 

licitação; 

16.8. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Pre-

feitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE-MT, por meio do Setor de Licitações através 

do email licita4@pva.mt.gov.br ou pelo endereço Rua Maringá nº 444, Centro –CEP 

78.850.000 – PRIMAVERA DO LESTE – MT Fone (066) 3498-3333. 

 

17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1. É vedado efetuar acréscimos ou supressões nos quantitativos fixados pela ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

mailto:licita4@pva.mt.gov.br
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17.2. Em caso de celebração de contratos, a licitante estará obrigada a fornecer quantita-

tivos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de que trata o§ 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, observado o disposto 

no art. 120 do Decreto Estadual nº 7.217/2006. 

 

18. CONTROLE DE PREÇOS 

18.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos, 

podendo este órgão adotar as mesmas medidas prescritas no artigo 92, caput e seus pa-

rágrafos do Decreto Estadual nº 7.271/2010; 

18.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registra-

dos, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993; 

18.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; 

18.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

18.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original; 

18.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornece-

dor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

18.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido; 

 18.4.2. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados;  

18.4.3.  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia-

ção; 
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18.5. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 

do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Secretaria Municipal de Sa-

úde, o proponente registrado será convocado, para a devida alteração do valor registrado 

em Ata, o qual será publicado no Dioprima; 

18.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revo-

gação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da con-

tratação mais vantajosa. 

 

19. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 

previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 

19.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, no-

tas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à é-

poca da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar im-

possibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-

financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de merca-

do dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações; 

19.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contra-

tual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados; 

19.2. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste, o registro 

será cancelado: 

19.2.1. Quando o proponente: 

19.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

19.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no pro-

cesso licitatório; 

19.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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19.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de For-

necimento decorrente da Ata de Registro de Preços; 

19.2.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste poderá cancelar o registro 

de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

 

20. CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

20.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Contrato cuja 

minuta consta do Anexo IX; 

20.2. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá 

ser convocado para assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 

de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 

(doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogável na forma do art. 57, § 

1°, da Lei n° 8.666/93; 

20.3. O prazo para assinatura do contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme 

o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, será de 05 (cinco) dias contados da convocação formal da adjudicatária; 

20.4. O Contrato ou instrumento equivalente deverá ser assinado pelo representante legal 

da adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove 

os poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses do-

cumentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigên-

cias do subitem anterior; 

20.5.  A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorro-

gado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e 

aceito por esta Prefeitura; 

20.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equi-

valente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitan-

te, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabili-

dade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a con-

tratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações le-
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gais; 

20.7. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos 

artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93, 

para retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer ao profissional a ser contratado todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

c) Efetuar o pagamento ao profissional nas condições de preço e prazo estabelecidos 

neste Edital; 

d) Notificar por escrito, ao profissional a ser contratado, toda e qualquer irregularidade 

constatada na entrega dos produtos; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela (s) licitante (s) vence-

dora(s), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exi-

gidas na licitação, e; 

f) Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de a-

juste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços e-

xecutados fora das especificações deste Edital. 

 

22. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO 

22.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, a licitante vence-

dora deverá comparecer em 02 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para retirar a au-

torização de fornecimento e/ou ordem de serviço, sob pena de decair do direito à contra-

tação, sem prejuízo das sanções previstas no Item 25 deste Edital.  Recebida a autoriza-

ção de fornecimento a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

a) proceder à entrega dos materiais no local previsto, dentro das condições e preços ajus-
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tados em sua proposta e nos prazos previstos nesta licitação; 

b) entregar, juntamente com os materiais, os certificados de garantia, bem como aqueles 

obtidos junto ao Inmetro, para os produtos que assim o exigirem, e providenciar a troca 

imediata daqueles em que forem constatados defeitos de fabricação ou que estiverem em 

desacordo com as especificações constantes deste Edital e anexos; 

c) encaminhar a Nota Fiscal dos materiais entregues para posterior encaminhamento à 

Secretaria Municipal da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido; 

d) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade 

com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições 

municipais; 

e) prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações 

se obriga a atender prontamente; 

f) assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabeleci-

das na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em cone-

xão com eles, ainda que ocorridos em dependências da PREFEITURA; e; 

g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da PREFEITURA. 

h) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arti-

gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

i) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Refe-

rência, o objeto com avarias ou defeitos; 

j) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

k) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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23. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAIS 

23.1. A detentora da ARP será convocada Secretaria Municipal de Saúde e /ou setor res-

ponsável, via email, telefone, fax ou outro meio de comunicação, para comparecer para 

assinatura do Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de serviço, ou 

instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação 

formal da adjudicatária; 

23.2. O não comparecimento do Detentor da Ata convocado na forma do subitem anterior 

o sujeitará às sanções previstas neste Edital; 

23.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste Edital e 

seus anexos. 

 

24. DO PAGAMENTO 

24.1. O pagamento será efetuado após a efetiva realização da entrega dos materiais, me-

diante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Serviço de Material e Pa-

trimônio; 

24.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens en-

tregues o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

pagamento; 

24.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devol-

vidas ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações que moti-

varam sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fis-

cais/faturas; 

24.4. A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins 

de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

24.4.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e 

às de terceiros; 

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

24.4.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicí-
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lio sede da licitante vencedora; 

24.4.4. Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST; 

24.5. O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo de até 30 (trinta) dias consecu-

tivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documen-

tos comprobatórios, conforme indicado no subitem 24.1, mediante ordem bancária, emiti-

da através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da Contratada; 

24.6. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, na pendência de qualquer uma 

das situações especificadas no item 24.4, sem que isso gere direito a alteração de preços 

ou compensação financeira; 

24.6.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-

ções, nem implicará aceitação definitiva serviços realizados; 

24.7. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança 

em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da opera-

ção de “factoring”; 

24.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

24.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documen-

to oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Com-

plementar; 

24.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. 

 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 

ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 

da Lei 8.666/93, quais sejam: 

25.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
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25.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento); 

25.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 

25.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 

o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de a-

traso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total 

dos dias em atraso; 

25.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocató-

rio, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes san-

ções: 

25.1.2.1. advertência; 

25.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, reco-

lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embar-

go de indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria Municipal de Saúde de 

Primavera do Leste; 

25.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certi-

ficado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Pri-

mavera do Leste por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

25.1.2.4. declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilita-

ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do 

art. 87 da Lei 8.666/93; 

25.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobra-

das administrativa ou judicialmente;  

25.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conse-

quentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Primave-

ra do Leste; 
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25.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis;  

25.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 

fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedi-

mentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

25.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de jul-

gamento; 

25.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, proceden-

do-se a paralisação do fornecimento; 

25.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Muni-

cipal de Primavera do Leste, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante 

deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais; 

25.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 

nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 

dentro do mesmo prazo. 

 

26. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

26.1. As licitantes deverão encaminhar a PREFEITURA, se solicitadas, no prazo máxi-

mo de 02 (dois) dias úteis, amostras, prospectos e/ou folder técnico, dos produtos cota-

dos que serão analisadas pelo setor requisitante, para fins de verificação e manifestação, 

sobre a qualidade do produto e quanto à adequação das características com as especifi-

cações descritas pelo Anexo I, deste Instrumento Convocatório; 

26.2. O setor requisitante dos produtos, tão logo ocorra entrega dos produtos, verificará a 

qualidade do(s) produto(s), e a conformidade com as especificações constantes do Anexo 

I, deste Instrumento Convocatório, com as amostras, prospectos e/ou folder técnico apre-

sentadas, quando for o caso. 
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26.3. Caso as especificações dos produtos entregues não sejam compatíveis com as 

constantes deste Edital ou com as amostras apresentadas, a empresa terá o prazo máxi-

mo previstos no Termo de Referência para a troca dos mesmos e reparação das incorre-

ções. Em caso da empresa continuar a apresentar produtos que não estejam em confor-

midade com as especificações previstas no Termo de Referência deste Edital, o fato será 

considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a consequente 

aplicação das penalidades cabíveis ao caso; 

26.4. Na hipótese do item 26.3, é facultado à Administração convocar a licitante classifi-

cada em segundo lugar para, se quiser fornecer os bens pelo preço da primeira colocada; 

e; 

26.5. Caso a licitante vencedora, regularmente notificada nos termos do item 23.1, não 

compareça para retirar a autorização de fornecimento, a Administração poderá convocar a 

licitante classificada em segundo lugar para, se quiser, fornecer os bens pelo preço por 

ela cotado. 

26.6. As entregas serão parceladas, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde podendo ocorrer durante todo o período de validade da ata de registro de preços;   

26.7. Os produtos deverão ser de boa qualidade, caso contrário, haverá o cancelamento 

das entregas;  

26.8.  Os produtos entregues deverão ser a mesma marca cotada, sob pena de sua não 

aceitação e devolução ao licitante vencedor, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis 

previstas neste edital.  

 

27. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

27.1.  É vedada a manutenção, adiantamento ou prorrogação de contrato de prestação de 

serviços com empresa que terceirizarem seus serviços com empresa terceirizada que te-

nha em seu quadro societário, pessoa com atuação indireta, que sejam cônjuges, compa-

nheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ou por adoção, até o terceiro 

grau, inclusive do Prefeito, Vice- Prefeito , de secretários municipais e vereadores do mu-

nicípio de Primavera Deputados do Estado de Mato Grosso, conforme Acórdão (s) nº 

667/2004 (DOE 14/09/2004) e Resolução (s) nº 25/2011 (DOE 14/04/2011) TCE- MT; 
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27.2.  É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da lici-

tação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

no ato da sessão pública; 

27.3. Fica assegurado a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste o direito 

de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigen-

te; 

27.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste; 

27.6. O (a) Pregoeiro (a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 

puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrari-

em a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a pro-

moção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

27.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futu-

ra aquisição; 

27.8. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Primavera 

do Leste – MT, com exclusão de qualquer outro; 

27.9. O (a) Pregoeiro (a) poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-

pregoar, devendo as licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão; 

27.10. As decisões do (a) Pregoeiro (a) serão comunicadas mediante publicação no Diário 

Oficial de Primavera do Leste e na página web da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste (www.primaveradoleste.mt.gov.br) salvo com referência àquelas que, lavradas em 

ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao 

evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 

principalmente, quanto ao resultado de: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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a) Julgamento deste Pregão; 

b) Recurso porventura interposto. 

27.11. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 120/2015 e de seus Anexos poderá ser 

obtida pelo site: www.primaveradoleste.mt.gov.br (Ícone: “Publicações- Editais e Licita-

ções”); 

27.12. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mes-

mo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

ou estiver em regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente 

licitação; 

27.13. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do lici-

tante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, exi-

mindo assim o (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97, da Lei 

8666/93; 

27.14. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorren-

tes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulada no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação; 

27.15. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentos relativos ao presente certame; 

27.16. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades 

legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, na-

queles itens onde não houver interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pelo 

Pregoeiro e submetidos ao (à) Secretario (a) Municipal de Saúde para homologação do 

certame; 

27.17. A Comissão de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas concernentes às es-

pecificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde 

que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 

dos envelopes; 

27.18. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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27.19. As informações poderão ser solicitadas via e-mail licita3@pva.mt.gov.br,  estando 

o (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-

feira, das 7:00 às 13:00 horas, na sede da PREFEITURA, sito na Rua Maringá, 444, Cen-

tro, nesta Cidade, fone/fax: (66) 3498-3333. 

 

28. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

28.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os se-

guintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Modelo de Proposta Financeira 

Anexo III: Modelo Termo de Credenciamento 

Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais 

Anexo V: Declaração de Habilitação 

Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos 

Anexo VII: Declaração de ME e EPP 

Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo IX: Minuta de Contrato 

 

29. DO FORO 

29.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, 

fica eleito o foro desta Cidade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Primavera do Leste, em 18 de novembro de 2015. 

 
Leandro Scheffler 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 
 
 

Maristela C. S. Silva 
Membro da Comissão 

de Apoio 

Aline C. R. Neves 
Membro da Comissão 

de Apoio 

Silvia A. A. de Oliveira 
Membro da Comissão 

de Apoio 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 – SRP 

Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo 

Odontológico e Permanente para atender as necessidades das unidades de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a compra de maneira a suprir às necessidades do Município, tendo em 

vista que os materiais são utilizados por todos os usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), atendidos nas Unidades de Saúde Bucal no Município de Primavera do Leste/MT. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
VALOR U-

NIT. VALOR TOTAL 

1 25793  

ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - 10 ML - Ácido 

fosfórico 37% com clorexedina a 2%. 
Embalagem tipo seringa. UN 2.400 

  

2 28734  

ADESIVO UNIVERSAL C/ FLUOR – 4 ML 

PRIME & BOND 2.1 - Agente de união 
multiuso desenvolvido para aderir compó-
sitos e Dyract AP Compômero Restaura-
dor ao Esmalte e Dentina do mesmo mo-
do que metais e cerâmicas. Combina 
primer e adesivo em um único frasco. 
Composição: Resinas Dimetacrilatos Elas-
tôméricas, PENTA (Monofosfato de Dipen-
taeritritol Pentacrilato), Fotoiniciadores, 
Estabilizadores, Hidrofluoreto de cetilami-
na, Acetona, Condicionador Dental Gel: 
Gel à base de ácido fosfórico na concen-
tração de 37%, tamponado com sílica 
coloidal. FR 300 

  

3 28537  

AFASTADOR DE MINESSOTA Confec-

cionado em Aço Inoxidável AISI-420, 
tamanho:14cm. Usado para afastar o 
tecido do campo operatório.                   UN 10 

  

4 29930  

AFASTADOR LABIAL EXPANDEX 
FRONTAL  

Projetado para proporcionar uma abertura UN 20 
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com conforto ao paciente e praticidade ao 
profissional. Produto autoclavável até 134 
ºC. Fabricado em poliacetal com pigmento 
transparente, para melhor visualizar a 
aplicação de clareadores, flúor, etc. Esteri-
lizável em autoclave até 134 ºC. Auxilia na 
separação dos lábios para clareamento, 
profilaxia, colagem de braquetes e foto-
grafia. 

5 29940  

AFASTADOR LANGENBECK DIREITO E 
ESQUERDO 

Afastador de Langenbeck 35x10 para uso 
geral e Buco Maxilo.  UN 10 

  

6 21590  

AGULHA GENGIVAL 30G CURTA SILI-
CONIZADA 

Agulha gengival estéreis, atóxicos e api-
rôgenicos. Para aplicação de anestésico 
bio-absorvível, esterilizadas à óxido de 
Etileno. Caixa com 100 unidades. 
Marca sugerida INJEX UN 20.000 

  

7 19913  

AGULHA GENGIVAL DESC. SILIC 
LONGA 27G 

Agulha gengival estéreis, atóxicos e api-
rôgenicos. Comprimento 30 x 0,30- 30g 
para aplicação de anestésico bio-
absorvível, esterilizadas à óxido de Etile-
no. Caixa com 100 unidades. 
Marca sugerida INJEX UN 15.000 

  

8 16623  

ALCOOL ETÍLICO 70% - uso hospitalar – 
1000 ml. Álcool hidratado para uso hospi-

talar para superfícies fixas composto de 
álcool etílico e água. princípio ativo: álcool 
etílico 70%. embalagem com 1 litro que 
deverá conter data de fabricação, lote e 
validade com selo do Inmetro e registro no 
M.S. UN 600 

  

9 19591  

ALCOOL ETÍLICO 92,8% - uso hospitalar 

– 1000 ml. Álcool hidratado para uso hos-
pitalar para superfícies fixas composto de 
álcool etílico e água. princípio ativo: álcool 
etílico 90%. embalagem com 1 litro que 
deverá conter data de fabricação, lote e 
validade com selo do Inmetro e registro no 
M.S. L 300 

  

10 25758  

ALGINATO PARA USO ODONTOLÓGI-
CO - Material elástico para impressão. 

Composição: Diatomita, Alginato de Po-
tássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Mag-
nésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Piros-
fosfato e Óleo de Spearmint. Atende as 
especificações nº18 da A.D.A. e do 
G.B.M.D. Peso líquido 410 g. PCT 200 

  

11 37331  

ALICATE DE CUTICULA  

ALICATE DE UNHA EM AÇO INOX              UN 10 
  

12 28583  

ALMOTOLIA PLÁSTICA - 250 ML 

TRANSP BICO RETO  UN 30 
  

13 26092  

ALVEOLOTOMO CURVO EM AÇO INOX            

Marca sugerida GOLGRAN  UN 20 
  

14 26080  

ALVEOLOTOMO LUER RETO 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 20 
  

15 25657  

ANESTÉSICO C/ MEPIVACAÍNA 2% 
EPINEFRINA 

Solução estéril injetável de cloridrato de 
mepivacaína 2% (20 mg/ml) associado à 
epinefrina 1: 100.000 (0,01 mg/ml) acon- UN 15.000 
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dicionada em tubetes plásticos de 1,8 ml, 
de plástico. Caixa com 50 tubetes. 

16 21544  

ANESTÉSICO LIDPOCAÍNA COM VA-
SOCONSTRITOR NOREPINEFRINA 

ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDO-
CAINA 3% 
Solução estéril injetável acondicionada em 
tubetes  plásticos de 1,8 ml, de plásti-
co.Caixa com 50 tubetes. UN 20.000 

  

17 21909  

ANESTESICO LIDOCAÍNA SEM VASO-
CONSTRITOR 

ANESTESICO LOCAL Solução estéril 
injetável acondicionada em carpules plás-
ticos de 1,8 ml, de plástico, CAIXA COM 
50 CARPULES. UN 1.000 

  

18 21543  

ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO GEL - 

Indicado como anestésico na mucosa oral 
previamente à anestesia infiltrativa e ainda 
em procedimentos clínicos como tomada 
de impressões, radiografias, posiciona-
mento de próteses e remoção de tártaro 
dental. BENZOCAÍNA 200mg. PT 200 

  

19 20759  

APARELHO AMALGAMADOR CAPSU-
LA 

Características: Extremamente silencioso 
e com baixa vibração. Trituração exata e 
consistente Simples de usar - apenas 3 
botões. Compatível com todas as cápsu-
las. Fácil de limpar Identificador de baixa 
potencia e função desligar Bi-volt. UN 5 

  

20 15184  

APARELHO DE RX – ION 70 DIGITAL 
COLUNA 

Raios x odontológico para radiografias 
periapicais e interproximais conforme 
norma NBR IEC 601. Tipo coluna móvel 
com rodízios ou fixo parede braços articu-
lados e balanceados; base com rodízios 
sendo dois diagonais com duas travas 
painel de comando com display digital, 
que permite a seleção do tempo de expo-
sição, com regulador eletrônico de tensão, 
garantindo radiografias uniformes com 
boa qualidade. Tensão no tubo de 70 kvp ; 
corrente no tubo de 8 mA, área focal de 
60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola 
com gerador imerso em óleo isolante 
termoelétrico; cabeçote blindado em 
chumbo, com câmara de expansão e 
dispositivo de segurança de proteção 
térmica interna do cabeçote e cone limita-
dor do campo de radiação. Chave Li-
ga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro con-
jugado a emissão de raios x. Tempo de 
Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo 
Centesimal), Disparador à distancia com 
cabo espiralado com comprimento de 05 
metros. Sistema de segurança que impe-
de o disparo em caso de sub e sobreten-
são; alimentação elétrica 127V ou 220V – 
60 Hz. Garantia de 24 MESES, de acordo 
com todas as exigências da portaria 453 
de 01 de Junho de 1998, da Secretaria de 
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. 
Registro do Produto Ministério da Saúde 
AM80127670002 UN 2 
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Boas Praticas de Fabricação : 216282/07-
6 
Autorização de Funcionamento : 
6YH375MYX6XY. 

21 20757  

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR De 

série: Peça de mão, protetor ocular, pon-
teira de fibra ótica e base do carrega-
dor.Temporização de operação 
Opera com os tempos de 10, 20, 40 e 60 
segundos. Abrangendo maior número das 
faixas de polimerização recomendadas 
nas resinas. Os tempos de 20 e 40 se-
gundos apresentam pré-aquecimento, 
reduzindo o efeito de contração durante a 
polimerização da resina.No modo de po-
tência máxima os tempos de 10 e 60 se-
gundos são utilizados para colagem de 
bracket e polimerização final (homogenei-
zação das camadas) para a resi-
na.Características 
* Potência efetiva luminosa ≥ 
1100mW/cm². 
* Tempo de Fotopolimerização de 10, 20, 
40 e 60 segundos. 
* Tensão de operação 100 - 220V AC, 50-
60Hz. 
* Indicador de tempo sonoro a cada 10 
segundos. 
* Bateria Íon-Lítio capacidade de 
2200mAh. 
* Ponteira de fibra ótica autoclavável (De 
série). 
* Giro da ponteira de 360º. 
* Material da base do carregador ABS - 
ASA com UV. 
* Peça de mão em Alumínio com trata-
mento superficial anodizado fosco. 
* Indicado para clareamento (Ponteiras 
adicionais para 1 e 3 dentes) 
Ergonomia: Botões de acionamento proje-
tados para reduzir os movimentos do 
profissional durante o manuseio do ins-
trumento. 
* Total controle e segurança: O sinalizador 
por LED facilita o controle de tempo da 
operação e elimina o risco de aquecimen-
to da polpa do dente. Programação ajus-
tável em 10, 20, 40 ou 60 segundos com 
bip sonoro a cada 10 segundos.O giro de 
360° na ponteira proporciona acesso na 
medida certa à boca do paciente. A pon-
teira de fibra ótica garante maior eficácia 
na condução da luz do LED até o dente. 
Potência efetiva luminosa de 
1100mW/cm²O ajuste da inclinação no 
ângulo de 25° da peça de mão em relação 
ao restante do corpo possibilita uma lumi-
nosidade uniforme e mantêm a face da 
ponteira sempre paralela ao dente.Menor 
consumo de energia e maior vida útil 
quando comparado com lâmpadas con-
vencionais. UN 6 

  

22 24987  

APARELHO DE ULTRASSON PARA 
PROFILAXIA E TARTARECTOMIA Com-

posto de ultra-som e jato de bicarbonato, UN 6 
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projetado para a remoção do biofilme 
mineralizado e do biofilme não mineraliza-
do. 
» Chave seletora de potência permite ao 
operador ajustar rapidamente a potência 
do aparelho (7 posições ).Válvula regula-
dora proporciona pressão de ar estabiliza-
da e adequada para remoção de biofilme. 
4 níveis de rotação da bomba peristáltica: 
permite a vazão adequada do líquido para 
cada tratamento. Exclusivo sistema de 
capas autoclaváveis para o transdutor que 
proporcionam aumento na vida útil da 
peça de mão. Bomba peristáltica e reser-
vatório de líquido irrigante acoplado. Pos-
sibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou 
desinfetantes para a irrigação, garantindo 
um melhor pós operatório. 

23 29943  

APLIC ODONTO 5L 

Efeito umectante: controla o grau de umi-
dade e maleabilidade dos tecido evitando 
ressecamentos. 
Tecnologia européia de flotação: separa-
ção total entre sujeira e a superfície. 
Alto poder tensoativo: permite limpeza 
sem esforço (atrito) e evita desgaste das 
superfícies. 
Efeito anti-estático: evita depósito de su-
jeira e facilita posteriores aplicações, o 
que gera maior economia. 
Concentrado, maior rendimento.         
Biodegradável, atóxico e não inflamável. L 150 

  

24 13773  

APLICADOR DE HIDROXIDO DE CAL-

CIO 
APLICADOR DE CIMENTO HIDROX 
CALCIO       
Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 

  

25 28737  

APLICADOR DESCARTÁVEL P/ ADESI-

VO DENTINÁRIO EXTRA FINO - MICRO 
BRUSH  
Dobram-se facilmente até 90º, o que per-
mite aplicação precisa. As pontas em 
fibras não-absorventes e resistentes à 
abrasão mantêm a solução em suspensão 
até que seja aplicada, sem deixar cair. 
Indicado para aplicação de soluções em 
áreas de difícil acesso. UN 14.400 

  

26 29973  

ARCO DE OSTBY - Esterilização em 

Autoclave à 137°C. Arco de Ostby simples 
para uso adulto de cor azul. Desenvolvido 
para fixação do lençol de borracha, pro-
porcionando um isolamento absoluto no 
dente a ser restaurado. UN 30 

  

27 25834  

ARCO PLAST. ISOLAMENTO ABSOLU-
TO DOBRÁVEL Adulto Plástico para 

Isolamento Absoluto 
Marca sugerida MAQUIRA  UN 30 

  

28 30266  

AUTOCLAVE 21 L - Câmara de esterili-

zação em aço inox, alta resistência à 
temperatura e à pressão, evitando a libe-
ração de partículas que danificam os ins-
trumentais e a autoclave. Gabinete exter-
no, totalmente em alumínio, com revesti-
mento em epóxi. 19l, profundidade 
620mm, largura 480mm, altura 390mm, UN 3 
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peso 41,5kg. 

29 28897  

BANDEJA CLÍNICA DE AÇO INOX 

12X22X1,5 CM 
Marca sugerida MILLENIUM  UN 7 

  

30 25786  

BICABORNATO DE SÓDIO - FRASCO 

COM 500 GRAMAS P/ USO ODONTO-
LOGICO 
No mais alto grau de pureza disponível; 
Remove a placa bacteriana; Tem jatea-
mento amplo, livre e contínuo; Não causa 
danos ao esmalte e gengiva. Composição: 
Bicarbonato de Sódio puro (99,6%), Ani-
dro Silício e essência; Com granulação 
extra-fina. CX 30 

  

31 11302  

BROCA DE BORRACHA PEÇA RETA 
PARA ACABAMENTO DE RESINA A-
CRILICA 

Kit de Pontas Montadas para acabamento 
e Polimento de Resina Acrílica. Indicação: 
para acabamento e Polimento de Resina 
Acrílica. Composição: Óxido de Alumínio 
em Resina de Silicone. Tamanho: Diâme-
tro 10mm / Comprimento 23mm. UN 10 

  

32 28812  

BROCA CARBIDE CIRURGICA FG Nº 
701 

MARCA SUGERIDA MICRODONT OU 
DENTSPLY. UN 500 

  

33 21951  

BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº FG 
703        

ALTA DE ROTAÇÃO, MARCA SUGERI-
DA KGSORENSEN) UN 100 

  

34 28745  

BROCA CARBIDE P/ CIRURGIA Nº FG 
702  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN). UN 300 

  

35 30568  

BROCA CARBIDE PARA CIRURGIA Nº 
701           

PARA PEÇA RETA UN 100 
  

36 30569  

BROCA CARBIDE PARA CIRURGIA Nº 
702                   

PARA PEÇA RETA UN 100 
  

37 21938  

BROCA DE CARBIDE DIAMANTADA FG 
1558 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

38 28742  

BROCA DIAMANTADA Nº 1090 

ALTA ROTACAO  UN 800 
  

39 26025  

BROCA DIAMANTADA 1012 HL                 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

40 26024  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1014 HL  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

41 26026  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1016 HL  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

42 21940  

BROCA DIAMANTADA Nº 1032 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

43 21942  

BROCA DIAMANTADA Nº 1092 

ALTA ROTAÇÃO (marca sugerida: FAVA, 
KGSORENSEN, MICRODONT) UN 800 
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44 26019  

BROCA DIAMANTADA Nº 1190F  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) PÇ 800 

  

45 26023  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1195F  UN 800 

  

46 21939  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1557 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

47 21945  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
2082 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

48 26029  

BROCA DIAMANTADA 3082                    

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

49 21944  

BROCA DIAMANTADA Nº 3083 

ALTA ROTAÇÃO (marca sugerida: FAVA, 
KGSORENSEN, MICRODONT) UN 800 

  

50 19915  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
3195F  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

51 26013  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
3216 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

52 28744  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1112F  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

53 21950  

BROCA DIAMANTADA Nº 2137F  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

54 21949  

BROCA DIAMANTADA Nº 3118F  

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 800 

  

55 47768  

BROCA ENDO Z - FG 21MM CURTA 

INDICAÇÕES: Endo Z é perfeita para a 
abertura da câmara pulpar, facilitando o 
acesso aos canais radiculares. - CARAC-
TERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: Ela tem 
uma parte de acesso longo e activo cónica 
para a câmara pulpar; Suas 6 lâminas 
helicoidais de trabalho limpa e sem vibra-
ção e fácil remoção de resíduos; Ponta 
não cortante impedindo perfuração do 
chão da câmara de polpa ou o paredes de 
raiz; É uma fresa de alta velocidade. A-
PRESENTAÇÃO: Blister com 01 unidade. UN 500 

  

56 47769  

BROCA ENDO Z - FG 25MM LONGA 

INDICAÇÕES: Endo Z é perfeita para a 
abertura da câmara pulpar, facilitando o 
acesso aos canais radiculares. CARAC-
TERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: Ela tem 
uma parte de acesso longo e activo cónica 
para a câmara pulpar; Suas 6 lâminas 
helicoidais de trabalho limpa e sem vibra-
ção e fácil remoção de resíduos; Ponta 
não cortante impedindo perfuração do 
chão da câmara de polpa ou o paredes de 
raiz; É uma fresa de alta velocidade. A-
PRESENTAÇÃO: Blister com 01 unidade. UN 500 

  
57 28748  BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 2 Baixa UN 800 
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Rotação  
MARCA SUGERIDA (KGSORENSEN) 

58 26038  

BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº3 Baixa 

Rotação  
BROCA ESFERICA CARBIDE Nº3 BAIXA 
ROTACAO UN 800 

  

59 17828  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1012 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

60 17830  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1014 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

61 17833  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1091 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSE) UN 800 

  
62 26048  BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº2 UN 800 

  
63 26049  BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº4 UN 800 

  
64 26050  BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº6 UN 800 

  
65 26051  BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº8 UN 800 

  

66 21593  

BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 4 Baixa 

Rotação  
(marca sugerida: FAVA, KGSORENSEN, 
MICRODONT) UN 800 

  

67 21591  

BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 6 Baixa 

Rotação  
(marca sugerida: FAVA, KGSORENSEN, 
MICRODONT) UN 800 

  

68 21947  

BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 8 Baixa 

Rotação  
(marca sugerida: FAVA, KGSORENSEN, 
MICRODONT) UN 800 

  

69 26020  

BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 
1016 

ALTA ROTAÇÃO, MARCA SUGERIDA 
(KGSORENSEN) UN 1.000 

  

70 47761  

BROCA GATES GLIDDEN N° 4 Blister 

com 6 unidades com 28 mm de compri-
mento cada. Aço carbono possui um a-
ponta guia que auxilia no procedimento. 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER  CX 150 

  

71 26009  

BROCA GATTES GLIDDEN N° 1 Blister 

com 6 unidades com 28 mm de compri-
mento cada. Aço carbono possui um a-
ponta guia que auxilia no procedimento. 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

72 47759  

BROCA GATTES GLIDDEN N° 2 Blister 

com 6 unidades com 28 mm de compri-
mento cada. Aço carbono, possui um 
aponta guia que auxilia no procedimento. 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

73 47760  

BROCA GATTES GLIDDEN N° 3 Blister 

com 6 unidades com 28 mm de compri-
mento cada. Aço carbono possui um a-
ponta guia que auxilia no procedimento. 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

74 47072  

BROCA LENTULO 21 MM SORTIDA 1- 4 
CA 

Formato espiral, procedimento mais rápi-
do e mais seguro. Espiral de aço inoxidá- CX 80 
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vel, de baixa rotação com 25mm de com-
primento. Tamanho: 1-4 (sortidas). Tama-
nho: 001 na cor: vermelho. Tamanho: 002 
na cor: azul. Tamanho: 003 na cor: verde. 
Tamanho: 004 na cor: preto. Indicada para 
levar medicações e/ou cimentos para o 
interior dos canais radiculares. 

75 47075  

BROCA LENTULO 25 MM N°1 CA VER-
MELHO 

Formato espiral, procedimento mais rápi-
do e mais seguro. Espiral de aço inoxidá-
vel, de baixa rotação com 25mm de com-
primento. Tamanho: 001 Listra vermelha 
indicativa de tamanho. Indicada para levar 
medicações e/ou cimentos para o interior 
dos canais radiculares. CX 80 

  

76 47073  

BROCA LENTULO 25 MM SORTIDA 1- 4 
CA 

Formato espiral, procedimento mais rápi-
do e mais seguro. Espiral de aço inoxidá-
vel, de baixa rotação com 25mm de com-
primento. Tamanho: 1-4 (sortidas). Tama-
nho: 001 na cor: vermelho. Tamanho: 002 
na cor: azul. Tamanho: 003 na cor: verde. 
Tamanho: 004 na cor: preto. Indicada para 
levar medicações e/ou cimentos para o 
interior dos canais radiculares. CX 80 

  

77 47064  

BROCA TUNGSTÊNIO- CORTE CRU-
ZADO FINO N° 9010 - BROCA TUNGS-

TÊNIO- MAXI CUT 9010 CORTE CRU-
ZADO FINO UN 10 

  
78 26052  BROCA ZECRYA - CURTA  UN 200 

  
79 26053  BROCA ZECRYA - LONGA  UN 200 

  

80 13765  

BROQUEIRO ALUMINIO 

Broqueiro autoclavável para 60 pontas  
Marca sugerida MAQUIRA   UN 20 

  

81 25801  

BRUNIDORES 29 OITAVADO 

BRUNIDOR P/ AMALGAMA Nº 29               
Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 

  

82 25803  

BRUNIDORES 33 SIMPLES 

BRUNIDOR P/ AMALGAMA Nº 33               
Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 

  

83 30138  

BRUNIDORES Z OITAVADO INFANTIL 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 
  

84 28597  

CABO P/ BISTURI N 03 AÇO INOX  

Marca sugerida GOLGRAN  UN 80 
  

85 25677  

CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGI-

CO PLANO Nº 5             
Marca sugerida GOLGRAN  UN 500 

  

86 36078  

CADEIRA ODONTOLOGICA. Cadeira 

odontológica com pontos elétricos, hidráu-
licos e pneumáticos separado ou não da 
base da cadeira, não necessitando de 
fixação com parafusos, sem betoneiras, 
com movimentos automáticos de subida e 
descida do assento e encosto, volta a zero 
e acionamento de refletores no comando 
de pé incorporados a base e com progra-
mas para memorização de posições de 
trabalho, encosto de cabeça bi-articulado, 
sistema fuso, estofamento em poliuretano 
com revestimento de pvc laminado e lavá-
vel. Articulação central única entre assen- UN 2 
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to e encosto da cor verde. Equipo aclopa-
do, contendo terminal para três pontas 
com acionamento automático, através do 
bloco, acionamento pneumático confec-
cionado em material não ferroso sendo: 
01 (um) seringa tríplice (incorporado), 
01(um) terminal bordem (universal) para 
alta rotação, 01(um) para baixa rotação. 
Reservatório de água pressurizado, trans-
parente e foto polimerizador tipo led, in-
corporado ao corpo do equipo. Unidade 
de água – auxiliar aclopada a cadeira, 
com bacia removível para desinfecção em 
cerâmica esmaltada ou sintética e ralo 
separador de detritos compostos de um 
sugador ou sistema venturi. Refletor odon-
tológico – mono focal,acoplado ao braço 
vertical do equipo, fixo a cadeira, dotado 
de cabeçote com puxador incorporado e 
espelho multifacetado, possua no mínimo 
de 15 mil de potência de luz, gerando luz 
branca e fria, protetor de lâmpada em 
material transparente. Sistema fácil de 
troca da lâmpada sem a utilização de 
ferramenta que possa ser acionado no 
comando de pé. klinic. Cadeira odontoló-
gica com acionamento através de pedal 
de comando multifuncional, que propor-
cione o acionamento e alteração gradual 
de luminosidade do refletor, a movimenta-
ção do encosto e assento, volta à zero e 
no mínimo uma posição de trabalho pro-
gramável eletronicamente pelo dentista. 
Encosto curvo envolvente, na cor verde, 
assento com estrutura metálica e articula-
ção central única. Base estável que dis-
pensa a sua fixação ao piso com desenho 
ergonômico, construída em aço, totalmen-
te protegida por debrum de borracha. 
Estrutura do conjunto construída em aço 
maciço, revestida com material resistente, 
liso, alto brilho, com cantos arredondados. 
Pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, 
polimerizada em estufa a 250ºc, com 
tratamento fosfatizado resistente a corro-
são e materiais de limpeza. Encosto de 
cabeça anatômico, removível articulável e 
com regulagem de altura. Apoio dos bra-
ços direito e esquerdo, fixos, projetados 
para facilitar o acesso do paciente e au-
mentar a produtividade do profissional. 
Estofamento amplo, com apoio lombar, 
montado sobre estrutura rígida recoberta 
com poliuretano injetado de alta resistên-
cia, revestido com material laminado e 
sem costura.caixa de comando separada 
da estrutura da cadeira. Acoplado a cadei-
ra o equipo apresenta movimentos hori-
zontais e ajuste da posição vertical atra-
vés de anel de trava, corpo construído em 
poliestireno de alto impacto, com cantos 
arredondados. Estrutura construída em 
aço, pintura lisa de alto brilho à base de 
epóxi, polimerizada em estufa a 250ºc, 
com tratamento fosfatizado resistente a 
corrosão e materiais de limpeza. No mí-
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nimo 3 pontas sendo: 01 (uma) ponta 
refrigerada para alta rotação, uma para 
baixa rotação, ambas com conexão do 
tipo borden e uma seringa tríplice incorpo-
rada e foto polimerizador tipo led, incorpo-
rado ao corpo do equipo. Seleção automá-
tica das pontas, através válvulas pneumá-
ticas, possibilitando leveza no seu acio-
namento. Suporte das pontas individuais 
construído em abs automotivo de alto 
impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, 
sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. 
Pedal progressivo de acionamento das 
pontas independente e separado do pedal 
da cadeira. Reservatórios translúcidos, de 
fácil acesso e pressurização automática. 
Caixa de ligação construída em poliestire-
no de alto impacto com ligação para as 
conexões hidráulicas e elétricas e cantos 
arredondados. Refletor com luz branca e 
fria e ajuste gradual na intensidade locali-
zado no pedal da cadeira. Cabeçote com 
material resistente, com giro de 620º e 
ausência de fios internos aparentes. Acio-
namento através do pedal da cadei-
ra.puxadores bilaterais, espelhos multifa-
cetados. Protetor do espelho em material 
resistente e transparente. Braço com 
movimentação vertical e horizontal com 
cantos arredondados, pintura lisa e de 
fácil limpeza.a unidade odontológica aco-
plada a cadeira, com comandos elétricos 
para vazão de água na bacia. Cuba da 
cuspideira redonda, confeccionada em 
cerâmica esmaltada ou vidro para desin-
fecção. Corpo da unidade construída em 
aço maciço, com tratamento anti-
corrosivo. Corpo revestido com poliestire-
no de alto impacto. Corpo superior da 
unidade com localização adequada para 
melhor posição de cuspir, priorizando a 
ergonomia. Estrutura do conjunto constru-
ída em aço, com pintura lisa de alto brilho 
a base de epóxi, polimerizada em estufa a 
250ºc, com tratamento fosfatizado resis-
tente a corrosão e materiais de limpeza, 
estrutura revestida em poliestireno de alo 
impacto com canto as arredondados. 
Mangueiras arredondadas, leves, flexí-
veis, e engate rápido que conectam e 
desconectam facilmente sem a necessi-
dade de ferramentas. Sistema de regula-
gem da vazão de água que permite um 
ajuste fino do fluxo de água da bacia. 
Seleção automática das pontas, através 
de sensíveis válvulas pneumáticas. Con-
dutores de água que banham a cuba, 
construídos em aço inox, removíveis e 
autoclaváveis, ralo para retenção de sóli-
dos. Composta por suctor tipo venturi, 
com acionamento automático.Acompanha 
1 mocho odontológico. Cor: azul 

87 35853  

CAIXA COLETORA MAT. PERFURO-
CORTANTE 13L - É confeccionado a 

partir do papelão ondulado (caixa externa UN 200 
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e bandeja), revestimento interno imper-
meável e fundo rígido. Total proteção 
contra perfuração e vazamento de fluidos 
e maior proteção para profissionais e 
pessoal de limpeza. 

88 25893  

CALCADOR 6332-2 PARA RESTAURA-
ÇÃO PLASTICA  UN 100 

  

89 25678  

CALCADOR WARD Nº 1                       

Marca sugerida GOLGRAN UN 30 
  

90 42639  

CALCADOR WARD Nº 3 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 
  

91 25789  

CAMARA ESCURA Caixa em PVC de 

alto impacto. Forma ergonômica e arre-
dondada de fácil assepsia, com visor 
acrílico para revelação de raio X com 4 
recipientes para o revelador, fixador e 
água medindo 32x20x20cm. UN 3 

  

92 28733  

CAPSULA PARA AMALGAMA 2° POR-
ÇÃO – SDI  

Liga sem fase gama 2. A proporção do 
mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 
1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo 
de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso 
do mercúrio. A força de compressão do 
Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a 
mudança dimensional durante o endure-
cimento é de +0.04%. Excelente manuseio 
a consistência da mistura de GS-80, facili-
dade de manipulação e de aplicação, 
condensabilidade, brunimento, qualidade 
no contato interproximal, escultura e ca-
racterísticas de presa, asseguram que o 
resultado final da restauração esteja de 
acordo com as necessidades do profissio-
nal, alta resistência à compressão de GS-
80 minimiza o risco de fratura da restaura-
ção. Embalagem c/ 50 cápsulas. UN 10.000 

  

93 28738  

CARIOSTÁTICO LIQUIDO 10 ML  

Fortalece a estrutura do esmalte enquanto 
impede o aumento da cárie. Solução a-
quosa com ácido fluorídrico, nitrato de 
prata e hidróxido de amônia que reagem 
formando o fluoreto de cálcio e fosfato de 
prata na presença da dentina. Usado na 
inibição e prevenção da cárie dental em 
crianças devido ao uso da mamadeira 
noturna, na prevenção de cáries secundá-
rias e após restaurações de amálgama ou 
blocos fundidos. Também usado na pre-
venção de cáries em fóssulas e fissuras.  FR 80 

  

94 25913  

CERA ROSA 7 C/ 225GR -> É macia e 

com excelente flexibilidade, com adesão. 
Composta de Hidrocarboretos, óleo mine-
ral e corante. São produzidas por proces-
so de têmpera e laminação. Utilizada para 
montagem de prótese. Caixa com 18 
lâminas (220g). CX 20 

  

95 25760  

CERA UTILIDADES - É macia e com 

excelente flexibilidade, com adesão. 
Composta de Hidrocarboretos, óleo mine-
ral e corante. São produzidas por proces-
so de têmpera e laminação. Utilizada para 
montagem de prótese. Caixa com 05 
lâminas (220g). CX 20 
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96 23710  

CIMENTO CIRÚRGICO - COE PAK 

O kit possui 90 gramas de base e 90 gra-
mas de catalisador, existem dois tipos de 
dureza e polimerização, que são : Hard - 
duro e rápido e regular - macio. KIT 5 

  

97 10450  

CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO - 

HIDRO C  
Tem excelentes níveis de ausência de dor 
pós-operatória; Fácil mistura; Coloração 
semelhante à dentina; Presa rápida; Des-
favorece crescimento microbiano; Não 
interfere na polimerização de resinas e no 
resultado estético dos materiais restaura-
dores. KIT 50 

  

98 47058  

CINZEL MINI OSCHEMBEIN N° 1 

Marca sugerida MILLENNUIM  UN 20 
  

99 47059  

CINZEL MINI OSCHEMBEIN N° 2 

Marca sugerida MILLENNUIM  UN 20 
  

100 47060  

CINZEL MINI OSCHEMBEIN N° 3 

Marca sugerida MILLENNUIM  UN 20 
  

101 47061  

CINZEL MINI OSCHEMBEIN N° 4 

Marca sugerida MILLENNUIM  UN 20 
  

102 41038  

CITROL SOLVENTE DE GUTTA PER-
CHA 10 ML - Possui ação rápida e inócua 

aos tecidos gengivais e ao dente. É um 
óleo essencial, volátil, extraído da casca 
da laranja doce, com odor agradável. 
Dissolução e conseqüente remoção de 
material obturador de canais radiculares. 
Solvente de Guta Percha. FR 10 

  

103 19071  

ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA 2%  

CLOREXEDINE 0,2% ANTICEPTICO 
250ML       
Solução com tensoativos é um anti-
séptico, em solução de tensoativos, indi-
cado para lavar as mãos e ante-braços 
promovendo a assepsia antes da cirurgia 
e curativos. FR 120 

  

104 23864  

COLTOSOL - CIMENTO PROVISORIO - 

O produto é um cimento à base de óxido 
de zinco/ sulfato de zinco, destinado para 
aplicações de curto prazo (no máximo 
uma ou duas semanas), e ótimo selador 
para trabalhos em endodontia - onde se 
faz necessário um vedamento hermético 
da câmara pulpar em relação ao meio 
bucal. Pote com 20 g. UN 100 

  

105 45151  

COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPE. 

45 X 50CM 
4 CAMADAS SEM RX CAMPO OPERA-
TORIO  PCT 200 

  

106 28388  

COMPRESSA GAZE CIRURGICA HI-
DROFÍLICA 

Confeccionadas em fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, com oito camadas e 
cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 
7,5cm. 
São alvejadas, purificadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas, ami-
do, corantes corretivos, alvejantes ópticos. 
São dobradas para dentro em toda a sua 
extensão para evitar o desfiamento. Indi-
cadas para absorção de sangue e exsuda-
tos, limpeza e cobertura de curativos em 
geral e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas PCT 1.500 
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para procedimentos invasivos. 

107 15044  

COMPRESSOR ODONTOLOGICO - 

Acionamento direto isento de óleo pistão 
unidade compressora em ferro fundido 
regulador de pressão de saída relé de 
sobrecarga reservatório com pintura inter-
na anticorrosiva fabricado de acordo com 
a NR 13 deslocamento teórico 12 pés³/min 
(340 l/min) RPM 1730 pressão de opera-
ção. Mínima 80 ibf/pol (5.5 bar) – Máxima 
120 ibf/pol² (8.3 bar) n° de estágios 01 n° 
de pistões 2 x 2 em v potência 2 HP n° de 
pólos 04 Tensão 110v ou 220v Monofási-
co volume do reservatório: 183,1 L peso 
bruto: 132 kg peso liquido: 106 kg. UN 1 

  

108 25656  

CONDENSADOR DE AMALGAMA DU-
PLO Nº 1       

TIPO WARD. PÇ 30 
  

109 25930  

CONDENSADOR MCSPADDEN N° 35 

Blister com 4 unidades com 21 mm de 
comprimento cada, tamanho 35. Aço ino-
xidável com lamina ativa em formato de 
cones invertidos superpostos. 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

110 42370  

CONDENSADOR MCSPADDEN N° 45 

Blister com 4 unidades com 21 mm de 
comprimento cada, tamanho 45. Aço ino-
xidável com lamina ativa em formato de 
cones invertidos superpostos 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

111 47756  

CONDENSADOR MCSPADDEN N° 50 

Blister com 4 unidades com 21 mm de 
comprimento cada, tamanho 35. Aço ino-
xidável com lamina ativa em formato de 
cones invertidos superpostos 
Marca sugerida DENTSPLY/MAILLEFER CX 150 

  

112 25661  

CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO 
B7  

Permite que os profissionais tenham maio-
res e melhores opções técnicas durante a 
obturação dos condutos radiculares. Ta-
manho: Fine Fine. (Extra Fino). Desenvol-
vidas para atuarem como cones acessó-
rios nas obturações endodônticas, assim 
como cones principais. Embalagem com 
120 pontas.  
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

113 25662  

CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO 
B8  

Permite que os profissionais tenham maio-
res e melhores opções técnicas durante a 
obturação dos condutos radiculares. Ta-
manho: Fine Fine. (Fino Fino). Desenvol-
vidas para atuarem como cones acessó-
rios nas obturações endodônticas, assim 
como cones principais. Embalagem com 
120 pontas. 
Marca sugerida DENTSPLY  CX 300 

  

114 25669  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
Nº 30 Embalagem com 120 pontas. Ta-

manho 30 
Marca sugerida DENTSPLY CX 30 

  

115 25670  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
Nº 35 Embalagem com 120 pontas. Ta- CX 300 
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manho 35  
Marca sugerida DENTSPLY 

116 25671  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
Nº 40 Embalagem com 120 pontas. Ta-

manho 40 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

117 28586  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE DA 1ª 
SÉRIE Embalagem com 120 pontas sorti-

das. Tamanho 15-40  
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

118 28590  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE DA 2ª 
SÉRIE Embalagem com 120 pontas sorti-

das. Tamanho 45-80 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

119 25871  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30  

Embalagem com 120 pontas. Tamanho 30 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

120 25872  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35  

Embalagem com 120 pontas. Tamanho 35 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

121 25873  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40  

Embalagem com 120 pontas. Tamanho 40 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

122 25978  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45  

Embalagem com 120 pontas. Tamanho 45 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

123 25979  

CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50  

Embalagem com 120 pontas. Tamanho 50 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

124 25663  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
1ª SÉRIE  

Ótima estabilidade dimensional e flexibili-
dade; Alta qualidade no produto final; 
Facilidade de visualizar a imagem em raio 
X. Cones calibrados para obturação de 
canais radiculares à base de guta percha, 
óxido de zinco e corante orgânico com 
conicidade 02, com 28mm de comprimen-
to, matéria prima selecionada, alta radio-
pacidade. Atua como obturador de canal 
radicular (cone principal). Embalagem 
com 120 pontas sortidas. Tamanho 15-40 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

125 25664  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
2ª SÉRIE Embalagem com 120 pontas.  

Tamanho 45-80 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

126 25673  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
Nº 45 Embalagem com 120 pontas. Ta-

manho 45 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

127 25674  

CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 
Nº 50 Embalagem com 120 pontas. Ta-

manho 50 
Marca sugerida DENTSPLY CX 300 

  

128 15970  

CONTRA ANGULO                            

* Sistema push button para limas do tipo 
manual (diâmetro da haste da lima entre 
3,6mm e 4,0mm) 
* Acionamento oscilatório de 90 graus 
* Sistema de transmissão: redução 16:1 
* Acoplamento intra: atende à norma ISO 
3964 
* Utilizado em micromotores elétricos e PÇ 4 
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pneumáticos 
* Autoclavável a 135º C. 

129 1105  

CREME DENTAL TUBO 90G  

Sugerido SORRISO (BRANCO). UN 200 
  

130 21603  

CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CO-
LORIDA  

Produzida em madeira especial; 
Possuem formato anatômico da ameia; 
Sem farpas, tingidas com pigmentos ató-
xicos; 
Absorve bem a umidade da boca; 
Não solta tinta. Embalagem c/ 100 unida-
des sortidas e coloridas. UN 200 

  

131 28588  

CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE 
PRÓPOLIS 10 G  

O própolis presente na formulação, além 
de auxiliar na regeneração e na estimula-
ção da cicatrização, auxilia também na 
analgesia proporcionando um pós opera-
tório mais tranqüilo ao paciente. O Iodo-
fórmio foi incorporado ao produto para 
auxiliar e complementar a ação de preen-
chimento através da estimulação da proli-
feração celular, além de possuir um leve 
poder antisséptico. Sua fórmula isenta de 
Eugenol não provoca irritações ao contato 
com o tecido alveolar. Alveolex é princi-
palmente indicado como uma barreira 
física após as extrações dentárias, confe-
rindo proteção pois age como um tampão 
alveolar moldável, constituindo um arca-
bouço sólido para a regeneração tecidual, 
evitando a contaminação das paredes 
ósseas. A aplicação é bastante prática e a 
consistência na forma de pasta proporcio-
na a permanência prolongada de Alveolex 
com as paredes alveolares.  FR 80 

  

132 25697  

CURETA DE GRACEY N° 5-6 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

133 25698  

CURETA DE GRACEY N° 7-8 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

134 25700  

CURETA DE LUCAS N° 85 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 
  

135 25694  

CURETA DE GRACEY N° 11- 12 

Marca sugerida GOLGRAN UN 10 
  

136 25693  

CURETA DE GRACEY N° 13-14 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

137 25688  

CURETA DE GRACEY N° 3-4 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

138 30141  

CURETA DE GRACEY N° 9-10 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

139 30139  

CURETA DE GRACEY N° 1-2 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

140 30142  

CURETAS MC CALL N° 1-10 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

141 30150  

CURETAS MC CALL N° 11-12 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

142 30180  

CURETAS MC CALL N° 13-14 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

143 30184  

CURETAS MC CALL N° 17-18 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

144 25779  

DESCOLADOR TIPO MOLT PESADO -> 

Também conhecido como destaca periós-
teo Molt. Utilizado para deslocamento do UN  50 
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periósteo em procedimentos cirúrgicos. 

145 25774  

DETERGENTE ENZIMÁTICO - Mínimo 3 

Enzimas 
Removedor de material orgânico. É um 
detergente à base de 4 enzimas, utilizado 
na limpeza, desincrustação e remoção de 
resíduos orgânicos em instrumentos mé-
dico-hospitalares, odontológicos e labora-
toriais. Pode ser utilizado em lavadoras.  
Frasco1L FR 120 

  

146 27367  

DETERGENTE LIQUIDO - NEUTRO 

500ML        FR 250 
  

147 28762  

EDTA TRISSÓDIO DE 20 ML  

Excelente homogeneidade e isento de 
precipitações. Agente Quelante O 
E.D.T.A. Trissódico Líquido é um produto 
amplamente utilizado no preparo das 
paredes dos canais radiculares, previa-
mente à obturação. Atua desmineralizan-
do partículas dentinárias por quelação de 
íons de cálcio e magnésio, facilitando sua 
dissolução e absorção, mostrando-se 
como um efetivo agente quelante e lubrifi-
cante. FR 100 

  

148 25937  

ENDO FROST SPRAY 200 ML 

Spray refrigerante temperatura -50°C para 
congelamento de pellets, com tubo de 
aplicação para maior precisão, inodoro e 
atóxico. UN 50 

  

149 42372  

ESCAVADORES DE DENTINA N° 5 

Marca sugerida GOLGRAN UN 50 
  

150 30590  

ESCAVADORES DE DENTINA N° 11,5 

Marca sugerida GOLGRAN UN 40 
  

151 25814  

ESCOVA DE ROBSON TIPO PINCEL 
PRETA com extremidades planas. UN 200 

  

152 1102  

ESCOVA DENTAL INFANTIL  

ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS 
MACIAS 2  UN 10.000 

  

153 1151  

ESCOVA PARA LAVAR INSTRUMEN-
TAL  
(escova de unhas), material sintética  UN 100 

  

154 25804  

ESCULPIDORES HOLLEMBANCK 3S 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 20 
  

155 17737  

ESPATULA DUPLA SILICATO 6335 N°1 

Marca sugerida GOLGRAN UN 100 
  

156 28947  

ESPÁTULA 19931 Nº 7 PARA CERA 

Marca sugerida GOLGRAN UN 30 
  

157 19933  

ESPÁTULA P/ MANIPULAÇÃO Nº 24 

Marca sugerida GOLGRAN   UN 50 
  

158 47763  

ESPÁTULA PLÁSTICA PARA GESSO E 

ALGINATO 
Marca sugerida MAQUIRA UN 20 

  

159 26059  

ESPAÇADOR DIGITAL A - D 25MM EN-

DODONTICO                    
Espaçadores digitais são instrumentos de 
NiTi (Níquel Titânio) indicados para cria-
ção de espaços no interior do canal. 
Permite a inserção de novos cones de 
guta percha (técnica da condensação 
lateral).  
Disponível em diversos calibres nos com-
primentos 21mm, 25mm e 31mm. 
Espaçador A: Cor Amarela. Espaçador B: CX 100 
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Cor Vermelha 
Espaçador C: Cor Azul Espaçador D: 
Verde 

160 25858  

ESPELHO BUCAL C/CABO N° 5 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 300 
  

161 25936  

ESPONJA DE FIBRINA PARA HEMOS-
TASIA DENTÁRIA Esponja hemostática 

de gelatina liofilizada de origem Porcina, 
esterilizada por raios gama, pesando não 
mais de 10mg, completamente reabsorví-
vel pelo organismo e desenvolvida para 
uso diário. Indicada na cirurgia devido ao 
seu grande poder hemostático e cicatri-
zante. Cartela com 10 unidades. PCT 80 

  

162 28729  

EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERI-
ANA - À base de fucsina básica com po-

der de corar a placa bacteriana em dentes 
aparentemente limpos. Vidro de 500 ml.   FR 100 

  

163 25841  

EXTIRPA NERVOS ENDODONTICO - 

Instrumento farpado utilizado para remo-
ção de tecidos moles, nervos, etc. Instru-
mento em aço, farpado, pré-esterilizado 
para canais mais amplos e retos; Não 
pode ser utilizado em canais curvos; Com 
21mm de comprimento; Utilização manual. 
Indicado para remoção da polpa ou nervo. 
Pacote c/ 10 unidades de tamanhos varia-
dos. CX 30 

  

164 25660  

FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL 
DENTAL INFANTIL – Película dental, 

filme dental, caixa com 150 filmes. Filme 
periapical infantil, indicado para exames 
completos da estrutura dentária e áreas 
adjacentes, filme dental intraoral de velo-
cidade E, que fornece uma nitidez brilhan-
te de imagem usando apenas a metade 
do tempo de exposição que necessitam os 
filmes tradicionais de velocidade D. 
Marca sugerida KODAK CX 100 

  

165 19929  

FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL 
DENTAL ADULTO – Película dental, filme 

dental, caixa com 150 filmes. Filme peria-
pical adulto, indicado para exames com-
pletos da estrutura dentária e áreas adja-
centes, filme dental intraoral de velocidade 
E, que fornece uma nitidez brilhante de 
imagem usando apenas a metade do 
tempo de exposição que necessitam os 
filmes tradicionais de velocidade D. 
Marca sugerida KODAK CX 200 

  

166 28431  

FIO DE NYLON AGULHADO Nº4 1,5CM 

Fio De Sutura Shalon Nylon 4-0 C/24 1,5 
Cm Aproximar tecidos como a pele, mús-
culos ou vasos sanguíneos, dentre outros; 
Processos cirúrgicos gerais; Anastomoses 
vasculares; Cirurgias cardiovasculares; 
Tenorrafias, miorrafias e neurorrafias; 
Manter os tecidos unidos para facilitar e 
acelerar a cicatrização. A sutura de nylon 
causa uma resposta inflamatória nos teci-
dos, seguida por encapsulamento gradual 
da sutura pelo tecido conjuntivo; A sutura 
do nylon não é absorvida; Agulha atrau-
mática (triangular); Boa resistência; Sua 
cor negra destaca-se no tecido (auxilio na UN 4.800 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

 
Visto ____________ 

 

Processo n.º 1938/2015 – Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 
 

59 

visualização); Esterilizados por radiação 
gamma ou oxido de etileno. Caixa com 24 
unidades. 

167 28432  

FIO DE SEDA AGULHADO Nº 4 1,5CM - 

Seda preta, descartável, esterilizados com 
raio gama, agulha de meio cortante caixa 
com 24 unidades. UN 2.400 

  

168 28407  

FIO DENTAL ENCERADO - USO PRO-

FISSIONAL 500 M  
USO PROFISSIONAL 500 M Fio Dental 
500 M Complementa higiene dentaria; 
Evita formação de placa; Contribui na 
prevenção de tártaro e as caries; Remo-
ção da placa bacteriana ou resíduos ali-
mentares das superfícies interpoximais. 
Cobertura com agradável sabor propor-
ciona agradável sensação de refrescân-
cia; Superfície micro texturizada ajuda a 
remover efetivamente a placa. Contribuí 
para evitar a formação da placa, prevenir 
o tártaro e as cáries; O uso do fio dental 
deve ser diário, pois a placa bacteriana se 
forma a cada 24 horas. UN 100 

  

169 25857  

MOCHO ODONTOLÓGICO FISIO MO-
CHO KLINIC - FISIOMOCHO KLINIC 

VERDE ACGUA            
Mocho odontológico com sistema de acio-
namento a gás, regulagem de altura por 
sistema de alavanca lateral, cinco rodízios 
duplos reforçados, espuma injetada e 
modulada do assento e encosto. Base na 
cor cinza.  COR DO ASSENTO: Verde  UN 20 

  

170 21935  

FIXADOR RADIOGRAFICO  

FIXADOR RADIOGRAFICO - 475 ML 
(KODAK)    
Composição: água, tiossulfato de amônio 
e tiocianato de amônio; Forma física: 
líquido; Aplicação Indicado para o proces-
samento manual de filmes radiográficos 
dentais intraorais. FR 360 

  

171 25807  

FORMOCRESOL 10 ML LIQUIDO                 

FORMALDEÍDO 0,19ML, CRESOL 35ML, 
VEÍCULO 0,15ML, DILUENTE Q.S.P 1 
ML. UN 200 

  
172 30000  GENGIVOTOMO KIRLAND N° 15-16 UN 20 

  
173 30017  GENGIVOTOMO ORBAN N° 1-2 UN 20 

  

174 40538  

GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 
SOL. BUCAL 

Ajuda a combater a gengivite; Eficácia 
clínica superior à maioria dos agentes 
antibacterianos; Ação antibacteriana pro-
longada; Hidroniapatita, películo adquirida, 
glicoproteínas salivares e membrana mu-
cosa. Eficiência comprovada.  Gluconato 
de clorhexidina 0,12%; Mecanismo de 
ação específico e ativo contra bactérias 
gram-positivas e gram-negativas; Clorhe-
xidina permanece nos substratos aniôni-
cos e é liberada gradualmente por até 8 
horas; Mecanismo de ação catiônica: a 
clorhexidina adere fortemente aos subs-
tratos aniônicos .Colgate PerioGard tem 
uma ação comprovadamente segura na 
eliminação dos germes que causam a FR 300 
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gengivite e a progressão de doenças 
periodontais³, além de auxílio na redução 
da placa bacteriana e do mau hálito. Fras-
co com 250 ml. 

175 25750  

GLUTARALDEÍDO SOLUÇÃO À 2%  

GLUTARON A BASE DE SOLUÇÃO->             
Com pó ativador para 28 dias. GL 30 

  

176 25744  

GRAL DE BORRACHA para gesso e 
alginato médio 

GRAL DE BORRACHA COM ESPATULA            
Marca sugerida MAQUIRA  UN 20 

  

177 25880  

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSO-
LUTO 205 UN 50 

  

178 25877  

GRAMPO 209 P/ ISOLAMENTO ABSO-

LUTO IVORY  UN 50 
  

179 21933  

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSO-
LUTO N° 26 

(DUFLEX) UN 50 
  

180 28760  

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - HEMOS-

TOP SOLUÇÃO HEMOSTATICA TOPICA 
10ML 
Realiza um efetivo controle do sangra-
mento, não interferindo na presa do mate-
rial de moldagem. Não apresenta reações 
adversas e pode ser utilizado em cardía-
cos. Permite moldagens nítidas das bor-
das gengivais dos preparos cavitários, 
sem provocar retração gengival. É uma 
solução hemostática à base de cloreto de 
alumínio. Apresenta grande ação adstrin-
gente e não possui epinefrina em sua 
composição. Frasco com 10 ml. UN 80 

  

181 28774  

HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GR - É 

um dos materiais mais aceitos atualmente 
para induzir a formação da dentina repa-
radora, apresentando propriedades im-
prescindíveis para materiais que atuam 
em procedimentos sobre a dentina  
Estas propriedades são: 
a) Permitir um aumento da calcificação da 
camada de dentina preexistente dando 
melhores condições de proteção à polpa 
quando submetida a lesões; 
b) Evitar que o procedimento ou material 
usado cause irritação às estruturas adja-
centes. 
Na Endodontia é empregado como mate-
rial intracanal, sendo potente antimicrobi-
ano (pela inibição das enzimas bacteria-
nas), possuindo excelente histocompatibi-
lidade e estimula o tecido hospedeiro, 
favorecendo a reparação tecidual (pela 
ativação enzimática tecidual, gerando 
efeito mineralizador. FR 100 

  

182 28777  

IODOFÓRMIO - IODOFORMIO 10 G - PO                     

Provoca uma ação local sobre os tecidos, 
diminuindo a secreção e a exsu; Estimula 
a proliferação celular; 
dação; Decompõe-se lentamente à tempe-
ratura corporal e ativa a fagocitose de 
resíduos irritantes aos tecidos; É intensa-
mente radiopaco. Componente para pasta 
obturadora de canal radicular. frasco c/ 
10g. UN 100 
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183 28731  

IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIME-
RIZAVÉL - PÓ E LÍQUIDO  

•Kit com 9g de pó, 5,5ml de líquido, colher 
dosadora e bloco de espatulação; 
•Reposição de líquido (5,5ml) disponível. 
Indicações de uso: •Base/forramento sob 
todos os tipos de restaurações: compósi-
to, amálgama, cerâmica e metal; •Não 
necessita de condicionamento ácido da 
dentina; •Pode sofrer condicionamento 
ácido antes de aplicar o sistema adesivo 
em restaurações de resina. Característi-
cas e benefícios: •Bom tempo de trabalho; 
•Radiopaco; •Excelente adesão à dentina: 
reduz risco de infiltração e sensibilidade 
pós-operatória; •Liberação inicial e contí-
nua de flúor: redução de cáries e restau-
rações mais duráveis; •Cariostático e 
bactericida. 
Marca sugerida Vitrebond 3M FR 180 

  

184 25887  

IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAU-
RAÇÃO –PÓ E LÍQUIDO Cimento à base 

de ionômero de vidro para restauração 
dental apresentado na forma de pó que 
deve ser misturado ao ácido poliacrílico 
Maxxion R no momento da sua utilização, 
Cimento de presa rápida, possui adesão à 
estrutura dentária, biocompatibilidade e 
capacidade de liberação de flúor com 
finalidade anticariogênica. Embalagem 
contendo 1 frasco de cimento em pó com 
10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador 
de pó e 1 bloco de espatula-
ção.Composição Básica: Vidro de Alumi-
nofluorsilicato, ácido policarboxílico, Fluo-
reto de Cálcio e água. 
Marca sugerida Maxxion R KIT 250 

  

185 25901  

KIT ALAVANCAS APICAL ADULTO 

Jogo com 3 alavancas sendo uma alavan-
ca esquerda, alavanca direita e alavanca 
reta 
Marca sugerida GOLGRAN JG 50 

  

186 25820  

KIT ALAVANCAS SELDIN ADULTO  

Jogo com 3 alavancas sendo uma alavan-
ca esquerda, alavanca direita e alavanca 
reta. 
Marca sugerida GOLGRAN  JG 50 

  

187 42648  

KIT ALAVANCAS SELDIN INFANTIL 

Jogo com 3 alavancas, cabo grosso  sen-
do uma alavanca esquerda, alavanca 
direita e alavanca reta 
Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 

  

188 25828  

JOGOS DE MOLDEIRA PERFURADA 
EM AÇO INOX para Desdentado Total 

Autoclavavél Kit com 8 Unidades PT  
Marca sugerida TECNODENT JG 10 

  

189 25740  

KIT ACADÊMICO DE PEÇA DE MÃO 

Caneta de alta rotação com 420.000 rpm, 
esterilizável em alto clave, coro em alumí-
nio anodizado com canais arredondados 
de pega, cabeça de tamanho reduzido, 
sistema de conexão dois furos spray dire-
cionado à ponta ativa da broca, turbina 
micro-balanceada, sistema Push Botton 

de substituição da broca sem utilização de KIT 16 
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saca-brocas, baixo consumo de ar (30 
litros p/min), peso de 36 g. Micro motor 
esterilizável em autoclave, com sistema 
de conexão 2 furos, sistema intra de en-
caixe rápido das pontas com giro de 360º 
das peças acopladas, com recurso de 
inversão de rotação e regulagem de 3.000 
à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 
65 litros/min e peso de 92 g. com spray 
externo de refrigeração da boca. Contra 
ângulo esterilizável em autoclavel e aclo-
plável ao micromotor através de sistema 
intra, com relação de transmissão1: 1, 
possui corpo em alumínio e latão , giro 
livre de 360º sobre o micro motor, tama-
nho reduzido da cabeça, deve permitir a 
utilização de brocas de alta e baixa rota-
ção com trava de aço temperada com 
sistema lateral do acoplamento, peso de 
44,5 g. Peça reta esterilizável em auto 
clave, de formato anatômico e diâmetro 
externo de 20 mm, acoplável ao micro 
motor com sistema intra através de um 
conjunto de eixos e engrenagens com 
relação de transmissão1:1, possui corpo 
em alumínio e latão, giro livre de 360º s. 
Acessórios: 1 lata de óleo lubrificante par 
alta rotação, 1 lata de óleo para baixa 
rotação, 1 estojo de alumínio autoclavável 
para esterilização das peças de mão, 1 
agulha limpadora para o spray da alta 
rotação e um saca-brocas.Certificação da 
BPF, ISSO 9001, ISSO 13485. obre o 
micro motor e peso de 42,5 g. 

190 25892  

KIT ADULTO POSICIONADOR DE FIL-
MES - O kit contém: 1 Posicionador para 

incisivos e caninos superiores e inferiores. 
1 Posicionador para molar superior direito 
e inferior esquerdo. 1 Posicionador para 
molar superior esquerdo e inferior direito. 
1 Posicionador para radiografia interpro-
ximal BITE WINGS. 1 Pote para armaze-
namento. 1 Dispositivo para mordida (03 
unidades). 1 Blocos de adaptação para 
isolamento. KIT 20 

  

191 19222  

KIT CIMENTO ENDODÔNTICO COM 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEALER 26 - 

Kit c/ 1 frasco de pó c/ 8g, 1 bisnaga de 
resina c/ 9g. Obtura perfeitamente mesmo 
os casos mais difíceis, estimulando a 
formação de tecidos de reparação na 
região periapical. Apresenta excelente 
capacidade de retenção e vedamento, alta 
radiopacidade, longo tempo de trabalho e 
biocompatibilidade. Cimento endodôntico 
à base de hidróxido de cálcio. Indicado 
para obturar o canal. 
Obturador de canais radiculares à base de 
Hidróxido de Cálcio e Óxido de Bismuto 
aglutinados por Resina Epóxica, biocom-
patível, estabilidade dimensional, radiopa-
cidade. Composição: PÓ: Trióxido de 
Bismuto, Hidróxido de Cálcio, Hexametile-
no Tetramina, Dióxido de Titânio. Resina: 
Epóxi Bisfebol KIT 150 
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Marca sugerida DENTSPLY SEALER 26 

192 28757  

KIT CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ E 
LIQUIDO ENDOFILL - Kit c/ 1 frasco de 

pó c/ 12g, 1 frasco de líquido c/ 10 ml. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais; é radiopaco e impermeável. Pos-
sui fina granulação, que proporciona uma 
mistura homogênea e um perfeito escoa-
mento. Cimento endodôntico à base de 
Óxido de Zinco e Eugenol. Indicado para 
obturar o canal. 
Cimento obturador à base de oxido de 
zinco e eugenol, Apresenta boa tolerância 
pelos tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina granu-
lação, propiciando uma mistura homogê-
nea e um perfeito escoamento. Kit con-
tendo 1 pó de 12g e 1 liquido de 10ml. 
Marca sugerida DENTSPLY ENDOFILL KIT 50 

  

193 25757  

KIT DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA C/ 
04 PONTAS EM AÇO INOX - Conj. c/ 1 

cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâme-
tros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm Disponíveis 
em 3 diâmetros, para melhor acesso à 
camara pulpar. A cânula com engate sem 
roscas facilita a higienização. KIT 30 

  

194 25739  

KIT ODONTOLOGICO HIGIENIZACAO. 

KIT DE ESCOVA ODONTOLÓGICO 
CREME DENTAL. Contendo: 
01 escova dental infantil - cerdas de nylon 
macias, com 04 (quatro fileiras de tufos de 
cerdas aparadas e arredondadas unifor-
memente na mesma altura, com feixes de 
cerdas homogêneas, escova compacta, 
cabo opaco, anatômico, em polipropileno 
atóxico medindo aproximadamente 15 cm 
de comprimento. a escova deve conter a 
marca impressa em alto relevo no cabo. 
apresentar certificado de controle de qua-
lidade da abo (associação brasileira de 
odontologia) e registro no ministério da 
saúde/anvisa, de acordo com a portaria nº 
97/1996, embalada individualmente em 
estojo plástico protetor de cerdas, tipo 
maleta, em saquinho plástico lacrado. 
01 creme dental com flúor, contendo 
1.500 ppm de flúor ativo mais cálcio, tripla 
proteção refrescante, composição aromá-
tica refrescante, composição aromática de 
menta, embalado individualmente em 
bisnaga plástica com 50 gramas. conter 
selo de aprovação pelo controle de quali-
dade da abo (associação brasileira de 
odontologia). 
01 fio dental em poliamida, cera e aroma, 
embalado individualmente em estojo plás-
tico tipo pocket, com tampa flip, rolo com 
25 metros. fio de resina termoplástica, que 
resiste ao desfiamento e rompimento, 
suave para gengivas e dedos, eficaz na 
remoção de placa bacteriana interdental. 
01 sacolinha plástica em pvc maleável, 
medindo 12x20cm, com sistema de aber-
tura e fechamento através de botão de 
pressão, sendo a frente transparente em KIT 20.000 
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pvc 0,15 mm de espessura e o verso 
branco opaco 0,20mm de espessura, 
personalizada com logomarca da prefeitu-
ra/secretaria municipal de saúde. 

195 17837  

KIT INFANTIL POSICIONADOR DE FIL-
MES -> O kit contém: 1 Posicionador para 

incisivos e caninos superiores e inferiores. 
1 Posicionador para molar superior direito 
e inferior esquerdo. 1 Posicionador para 
molar superior esquerdo e inferior direito. 
1 Posicionador para radiografia interpro-
ximal BITE WINGS. 1 Pote para armaze-
namento. 1 Dispositivo para mordida (03 
unidades). 1 Blocos de adaptação para 
isolamento. KIT 20 

  

196 29998  

KIT ADULTO POSICIONADOR DE FIL-
MES ENDODONTIA - Caixa c/ 1 kit con-

tendo: 1 Posicionador para incisivos e 
caninos superiores e inferiores, 1 Posicio-
nador para molar superior direito e inferior 
esquerdo, 1 Posicionador para molar 
superior esquerdo e inferior direito, 1 Pote 
para armazenamento, 1 Dispositivo para 
mordida (03 unidades), 1 Blocos de adap-
tação para isolamento. KIT 20 

  

197 16137  

LÂMINA DE BISTRURI Nº 15. Caixa com 

100 unidades UN 2.000 
  

198 30024  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
20                   CX 30 

  

199 30043  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
25         CX 30 

  

200 30045  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
30                  CX 30 

  

201 30047  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
35                          CX 30 

  

202 30048  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
40                       CX 30 

  

203 25938  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM  N° 
10 

MARCA APROVADA MAILLERFER CX 30 
  

204 26021  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM 1ª 
SERIE  

MARCA SUGERIDA DENTSPLY. CX 100 
  

205 25752  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21 MM 2ª 
SÉRIE  

TIPO FLEXOFILE MARCA SUGERIDA 
(MAILEFER) CX 100 

  

206 21926  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21MM Nº 
08       

MARCA SUGERIDA: DENTSPLY. CX 30 
  

207 19940  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 21MM Nº 
15       

MARCA SUGERIDA: DENTSPLY. CX 30 
  

208 30095  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
15            CX 30 

  

209 30115  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
25                        CX 30 

  

210 30119  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
30  CX 30 

  

211 30121  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
35                       CX 30 

  

212 30124  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
40           CX 30 
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213 35190  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25 MM N° 
10 CX 30 

  

214 25839  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25MM 1ª 
SERIE    

CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA 
SUGERIDA MAILLERFER. CX 100 

  

215 25840  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 25MM 2ª 
SERIE    

CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA 
SUGERIDA MAILLERFER. CX 100 

  

216 25837  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 31MM 1ª 
SERIE    

CAIXA COM 6 UNIDADES, MARCA SU-
GERIDA MAILLERFER. CX 50 

  

217 25838  

LIMA ENDODONTICA TIPO K 31MM 2ª 
SERIE    

CAIXA COM 6 UNIDADES, MARCA SU-
GERIDA MAILLEFER. CX 50 

  

218 25899  

LIMA OSSEAS N° 11 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 10 
  

219 47063  

LIMA SCHLUGER 9S-10S LIMA PARA 

OSSO SCHLUGER N°9-10 UN 20 
  

220 30128  

LIMA PERIODONTAL – LIMA BUCK 11-
12 CX 20 

  

221 19939  

LIMA TIPO K - 25MM Nº 08                 

MARCA SUGERIDA: DENTSPLY. CX 100 
  

222 21927  

LIMA TIPO K - 25MM Nº 20                 

MARCA SUGERIDA: DENTSPLY. CX 30 
  

223 25785  

LIMPADOR EXCLUSIVO P/ AUTOCLA-
VE  

Galão C/ 5 Litros 
Flotador de partículas, inibidor de corro-
são, biodegradável, com tensoativos não 
iônicos e catiônicos, protetor de superfície, 
desengraxante básico umectante, anti 
estático, contendo óleos essenciais e 
preservantes. FR 30 

  

224 35783  

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 

Superfície micro-texturizada, anti-
deslizante, delátex natural, cor branca, 
lubrificadas com pó bio-absorvível, esteri-
lizadas à óxido de Etileno. PAR 200 

  

225 28441  

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0  

Superfície micro-texturizada, anti-
deslizante, delátex natural, cor branca, 
lubrificadas com pó bio-absorvível, esteri-
lizadas à óxido de Etileno. PAR 400 

  

226 28443  

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 

Superfície micro-texturizada, anti-
deslizante, delátex natural, cor branca, 
lubrificadas com pó bio-absorvível, esteri-
lizadas à óxido de Etileno. PAR 600 

  

227 28437  

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 

Superfície micro-texturizada, anti-
deslizante, delátex natural, cor branca, 
lubrificadas com pó bio-absorvível, esteri-
lizadas à óxido de Etileno. PAR 600 

  

228 27464  

LUVAS DE PROCEDIMENTO - Luvas em 

látex 100% natural, não estéril, ambides-
tras, resistentes, com tensão de ruptura 
mínima, totalmente impermeável à água e 
a outros fluídos. Luvas em látex 100% 
natural, superfície lisa, levemente pulveri-
zada com pó bio-absorvível à base de CX 3.100 
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amido de milho. Tamanho EP-P-M-G-EG. 
Tem a finalidade de cobrir as mãos para 
evitar o contato direto com o paciente e 
desta maneira previne possíveis contami-
nações. Caixa com 100 unidades. 

229 28958  

MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 
3 CAMADAS 

Confeccionada com 3 camadas de TNT, 
com clipe nasal, elástico, anti-alérgica, 
hidro-repelente de melhor proteção, caixa 
com 50 unidades. CX 2.000 

  

230 25832  

MATRIZ DE AÇO 5 MM, med 0,05 x 5 

mm, rolo. UN 300 
  

231 25833  

MATRIZ DE AÇO 7 MM, med 0,07 x 7 

mm, rolo. UN 300 
  

232 41342  

MOTOR DE IMPLANTE DRILLER BLM 
600 PLUS MOTOR PARA IMPLANTE 

SEM CONTRA ANGULO 
Possui sistema de irrigação. Para proce-
dimentos cirúrgicos de perfuração, des-
gaste, polimento e corte ósseo; Cirurgia 
de implantodontia, Cirurgias buco-maxilo-
facial, Cirurgias ortopédica de ossos de 
pequeno porte, Cirurgia Ortognática, Ci-
rurgias de enxerto ósseo, Cirurgias para-
endodônticas, fixação dinâmica de parafu-
sos, placas, miniplacas e implantes e 
aperto de próteses. Em cirurgias de im-
plante ou de fixação interna rígida neces-
sita somente de uma peça de mão reduto-
ra 20:1 para realizar a perfuração óssea, 
fixação do implante ou do parafuso ósseo 
e aperto da peça protética. Acompanha 
Contra Ângulo Driller 20:1 UN 2 

  

233 28639  

ÓCULOS DE PROTEÇÃO transparente, 

com haste ajustável e lentes anti emba-
çante, unidade. UN 100 

  

234 28775  

OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAI-
XA ROTAÇAO FR 80 

  

235 3  

PAPEL CARBONO PARA ARTICULA-
ÇÃO - Bloco com 12 folhas na cor azul. 

Para registro oclusal após a realização de 
restaurações e próteses.  CX 250 

  

236 35195  

PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO - 

Composta por filme laminado poliéster e 
polipropileno (PET/PP 57g/m2 ) e papel 
grau cirúrgico 60g/m2 de selagem direta, 
impresso com dois indicadores químicos 
para monitoração do processo de esterili-
zação Óxido de Etileno e Autoclave a 
Vapor. O papel grau cirúrgico cumpre com 
as exigências da Norma NBR 
12946/14707. O papel consiste em polpa 
de madeira quimicamente branqueada e é 
livre de sujeiras, substâncias tóxicas, 
corantes e odor desagradável quando 
úmido ou seco. O papel é mercerizado à 
máquina e não solta felpa ou fibras duran-
te o uso normal e tem como característica 
a porosidade controlada e alta barreira 
microbiana de 98%. A outra face em filme 
laminado transparente, multicamadas, 
colorido (azul) para facilitar a identificação 
e a localização de possíveis falhas duran-
te o processo de selagem. Resistência ao RL 100 
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calor em ambas as faces até 140oC, bor-
das laterais com selagem em filetes com 
10 ±3 mm de largura em toda a extensão, 
com indicadores químicos para esteriliza-
ção a vapor saturado (autoclave) e a óxido 
de etileno (ETO) impressos em local que 
não permita a migração de tinta para o 
interior do envelope durante a esteriliza-
ção  e sinalização que indique o sentido 
correto de abertura.  
Rolo tamanho 350 mm X 100m. 

237 25830  

PARAMONOCLOROFENOL + FURACIN 
10 ML  

COM A VALIDADE DE 2 ANOS. FR 100 
  

238 26060  

PASTA PROFILÁTICA FLUORETADA 

Caixa com1 bisnagas de 50g cada.  Sabor 
menta ou uva.   TB 100 

  

239 21952  

PEDRA POMES EXTRA FINA* Pó extra 

fino. 
* Abrasivo Frascos com 100 g  PT 50 

  

240 28508  

PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO  

Marca sugerida GOLGRAN  UN 300 
  

241 25783  

PINCA TIPO DIETHRICH                     

UTILIZADO EM CIRURGIA 14 CM UN 20 
  

242 16834  

PLACA DE VIDRO 6 MM 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 30 
  

243 25848  

PONTAS DE PERIO E  

PONTAS DE ULTRASOM PERIO E ->            
MARCA ESPECIFICA DABI ATLANTI. UN 80 

  

244 25847  

PONTAS DE PERIO SUB  

PONTAS DE ULTRASOM PERIO SUB ->          
MARCA ESPECIFICA DABI ATLANTI. UN 80 

  

245 25849  

PONTAS DE PERIO SUPRA  

PONTAS DE ULTRASOM PERIO SUPRA 
->        
MARCA ESPECIFICA DABI ATLANTI. UN 80 

  

246 11307  

PORTA AGULHAS (MAYO HEGAR) 

Marca sugerida QUINELATO  UN 100 
  

247 7970  

PORTA ALGODÃO de aço inox limpo 

com mola 
Marca sugerida GOLGRAN UN 30 

  

248 25797  

PORTA AMALGAMA Metal inox 

Marca sugerida GOLGRAN   PÇ 50 
  

249 17836  

PORTA MATRIZ AÇO TOFFLEMIRE JON 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 50 
  

250 25898  

FRASCOS DE DAPPEN PLASTICO 

POTE DAPPEN DE PLASTICO                  
Marca sugerida MAQUIRA  UN 50 

  

251 25792  

FRASCOS DE DAPPEN VIDRO 

POTE DAPPEN DE VIDRO                     
Marca sugerida MAQUIRA  UN 50 

  

252 25831  

PROPILENOGLICOL C/ 100ML  

VALIDADE DE 2 ANOS. FR 100 
  

253 13669  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor 
A3,5 indicada para dentes anteriores e 
posteriores. Compósito de vidro de es-
trôncio e sílica amorfa, radiopaco, alta 
viscosidade e híbrido, partículas de dife-
rentes tamanhos, ideal para ser conden-
sada em dentes posteriores. De uso ante-
rior e posterior, tem grande flexibilidade de 
uso. Compósito de cores naturais. Possui 
pouca sensibilidade à luz ambiente o que BNGA 300 
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possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. 

254 21953  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor 
A3 indicada para dentes anteriores e pos-
teriores. Compósito de vidro de estrôncio 
e sílica amorfa, radiopaco, alta viscosida-
de e híbrido, partículas de diferentes ta-
manhos, ideal para ser condensada em 
dentes posteriores. De uso anterior e 
posterior, tem grande flexibilidade de uso. 
Compósito de cores naturais. Possui pou-
ca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. TB 350 

  

255 14386  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1  

Compósito fotopolimerizável hibrida cor 
A1 indicada para dentes anteriores e pos-
teriores. Compósito de vidro de estrôncio 
e sílica amorfa, radiopaco, alta viscosida-
de e híbrido, partículas de diferentes ta-
manhos, ideal para ser condensada em 
dentes posteriores. De uso anterior e 
posterior, tem grande flexibilidade de uso. 
Compósito de cores naturais. Possui pou-
ca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g.   TB 350 

  

256 14387  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor 
A2 indicada para dentes anteriores e pos-
teriores. Compósito de vidro de estrôncio 
e sílica amorfa, radiopaco, alta viscosida-
de e híbrido, partículas de diferentes ta-
manhos, ideal para ser condensada em 
dentes posteriores. De uso anterior e 
posterior, tem grande flexibilidade de uso. 
Compósito de cores naturais. Possui pou-
ca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. TB 400 

  

257 14388  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor  
B1 indicada para dentes anteriores e pos-
teriores. Compósito de vidro de estrôncio 
e sílica amorfa, radiopaco, alta viscosida-
de e híbrido, partículas de diferentes ta-
manhos, ideal para ser condensada em 
dentes posteriores. De uso anterior e 
posterior, tem grande flexibilidade de uso. 
Compósito de cores naturais. Possui pou-
ca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. TB 300 
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Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. 

258 14389  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor  
B2indicada para dentes anteriores e pos-
teriores. Compósito de vidro de estrôncio 
e sílica amorfa, radiopaco, alta viscosida-
de e híbrido, partículas de diferentes ta-
manhos, ideal para ser condensada em 
dentes posteriores. De uso anterior e 
posterior, tem grande flexibilidade de uso. 
Compósito de cores naturais. Possui pou-
ca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. TB 300 

  

259 23688  

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPAL 
ESMALTE A2 

Compósito fotopolimerizável hibrida cor  
OA2indicada para dentes anteriores e 
posteriores. Compósito de vidro de es-
trôncio e sílica amorfa, radiopaco, alta 
viscosidade e híbrido, partículas de dife-
rentes tamanhos, ideal para ser conden-
sada em dentes posteriores. De uso ante-
rior e posterior, tem grande flexibilidade de 
uso. Compósito de cores naturais. Possui 
pouca sensibilidade à luz ambiente o que 
possibilita um tempo ideal de trabalho. 
Fórmula não pegajosa, o que significa que 
o material fica onde é inserido. Possui 
ISSo:4049 (E) e certificação NIOM. Refil 
com 4 g. TB 300 

  

260 28768  

CIMENTO RESTAURADOR IRM PÓ E 
LIQUIDO 38G/15ML - Material Restaura-

dor Intermédiario (IRM) - pó e liquído (Kit) 
RESTAURADOR IRM PÓ E LIQUIDO 
38G/15ML   LIQUIDO  
Kit do IRM em pó e líquido. Alto vedamen-
to marginal; Presa rápida; Alta resistência 
à compressão; Propriedades sedativas; 
Maior agilidade. KIT 30 

  

261 21934  

REVELADOR RADIOGRÁFICO - 475 ML 

(KODAK)  
Composição: água, sulfito de sódio, dieti-
lenoglicol e hidroquinona; Forma física: 
líquido; Aplicação Indicado para o proces-
samento manual de filmes radiográficos 
dentais intra-orais. FR 360 

  

262 28370  

ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGI-
CO 

Dental de formato cilíndrico, 100% algo-
dão, super absorvente. Pacotes com 100 
unidades. 
Marca sugerida Cremer PCT 5.000 

  

263 25921  

SELADORA PARA GRAU CIRURGICO  

Mais compacta, leve com visual mais 
moderno, prática e funcional ideal para 
quem tem pouco espaço e não abre mão 
da segurança e da qualidade na hora da 
selagem. Desenvolvida especialmente UN 12 
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para consultórios odontológicos, estúdios 
de tatuagem, salões de beleza, clínicas de 
podologia entre outros segmentos. 

264 28776  

SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSU-
RAS MATIZADO FOTOPOLIMERIZÁVEL 

POR LUZ VISÍVEL. Kit c/ 05 selantes c/ 
2g cada, 01 Condicionador Dental Gel 
3mL e 20 pontas aplicadoras descartá-
veis. Previne a cárie na face oclusal dos 
dentes e libera flúor para as estruturas 
dentárias, reduzindo os índices de desmi-
neralização do esmalte dental. Permite 
aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, 
minimizando a necessidade de ajustes na 
oclusão após a aplicação. Maior durabili-
dade, possibilitando o uso nas técnicas 
tradicionais e na técnica invasiva. Maiores 
opções de uso, facilitando a observação 
pelo paciente ou tornando-se altamente 
estético. Maior proteção por períodos mais 
longos. Tem barreira mecânica formada 
pela resina. Libera flúor. Fotopolimerizá-
vel. Possui 50% em peso de cargas inor-
gânicas. Excelentes características de 
trabalho. Na cor: matizado KIT 200 

  

265 25795  

SERINGA CARPULE com refluxo 

Marca sugerida GOLGRAN  UN 50 
  

266 25806  

SINDESMÓTOMOS 

Marca sugerida GOLGRAN                    PÇ 30 
  

267 28819  

SISTEMA DE ACABAMENTO PARA 
RESINA COMPOSTA - ENHACE - Pontas 

em chama de vela enhace, caixa com 7 
pontas, pontas fixas. CX 200 

  

268 29010  

SONDA EXPLORADORA Nº 05                  

Marca sugerida GOLGRAN  UN 300 
  

269 25914  

SUGADOR CIRÚRGICO DE SANGUE - 

ESTÉRIL  
Sugador Cirúrgico Descartável. Embala-
gem Esterilizada individualmente (Óxido 
Etileno). Auxilia na sucção de sangue e 
fluidos no momento de cirurgias odontoló-
gicas, periodontia, implantes e pequenas 
cirurgias médicas. Caixa com 40 unida-
des. UN 5.000 

  

270 25850  

SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCAR-
TÁVEL Confeccionados com PVC virgem 

e atóxico; 
São soldadas ao tubo p/ maior segurança 
do paciente; 
Desenho anatômico, o que proporciona 
uma excelente sucção sem agredir o teci-
do. PCT 1.500 

  

271 21595  

SUSPENSAO OTOLÓGICA 10ML (O-

TOSPORIN)     FR 80 
  

272 2501  

TESOURA DE IRIS N°11,5 Curva 

Marca sugerida GOLGRAN UN 200 
  

273 21529  

TESOURA IRIS N°11,5 Reta 

Marca sugerida GOLGRAN UN 200 
  

274 30627  

TESOURA STANDART 

Marca sugerida GOLGRAN          UN 50 
  

275 25790  

TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL 6 MM 

Pacote com 12 unidades PCT 50 
  

276 21923  

TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER 

Tiras de poliéster em envelopes de carto- CX 100 
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lina contendo 50 tiras em tamanho de 
10mm x 120mm x 0,5mm. é utilizada para 

separar o dente  
* Para obtenção de uma perfeita restaura-
ção é necessário o uso da tira de poliés-
ter, com a função de confinar sob pressão, 
o material restaurador no interior da cavi-
dade. 
a ser restaurado do dente vizinho. 
* Para obtenção de uma perfeita restaura-
ção é necessário o uso da tira de poliés-
ter, com a função de confinar sob pressão, 
o material restaurador no interior da cavi-
dade. 
* Protege o cimento durante a reação de 
geleificação, resultando no endurecimento 
do material, da perda ou absorção de 
umidade presente no local. 
* Tira transparente. Pacote com 50 unida-
des. 

277 28798  

TIRA DE POLIÉSTER PARA POLIMEN-
TO E ACABAMENTO DENTAL DE 4MM 

X 170MM, CAIXA CONTENDO 150 TI-
RAS. CX 80 

  

278 1153  

TOALHA DE ROSTO BRANCA  

Toalha de Rosto: 0,41cm x 0,70cm  
Composição:  100% Algodão 
Marca sugerida SANTISTA UN 500 

  

279 28582  

TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 
COM ELÁSTICO Pacote com 100 unida-

des Touca descartável confeccionada em 
não tecido (TNT) hidrofóbico e 100% de 
polipropileno, produzida pela tecnologia 
SPUNBONDED, com características hipo-
alérgicas e atóxicas, fabricado por meio 
da técnica de solda ultra-sônica, unissex e 
disponível na cor branca. PCT 1.000 

  
280 28764  TRICRESOL FORMALINA C/ 10 ML FR 100 

  

281 25927  

VERNIZ – CAVITINE Verniz de secagem 

rápida, para forro de cavidades e proteção 
das restaurações a silicato. Protege a 
polpa dentária nas restaurações a amál-
gama e a cimento, isolando-a térmica e 
quimicamente. Impede a ação dos líqui-
dos bucais e evita a descoloração ou 
alteração das restaurações durante a fase 
de geleificação nas restaurações a silica-
to. UN 80 

  

282 28759  

EVIDENCIADOR DE CARIE VIDE CARIE  

VIDE-CARIE VISUALIZADOR DA DENTI-
NA CARIA 
Material usado para auxiliar o profissional 
na diferenciação entre a dentina afetada e 
a dentina cariada em tratamentos restau-
radores. A dentina afetada não está con-
taminada com bactéria e mesmo sendo 
um tecido mais mole do que o da dentina 
saudável, não deve ser removido enquan-
to que, a dentina infectada, deve ser re-
movida antes da restauração da cavidade. 
A ação do produto ocorre através do co-
rante ácido vermelho S52 presente em 
sua formulação e o local corado em ver-
melho indica a dentina desmineralizada e 
infectada. Solução evidenciadora de den- FR 100 
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tina cariada. 

 
     

  

Obs: Licitantes deverão cotar as marcas sugeridas, similar ou superior. 

 

4. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

4.1 A Contratada deverá entregar o material no Almoxarifado central, desta Prefeitura, 

localizado na Rua José Donin, nº 326, Parque Castelândia, de segunda a sexta-feira, par-

te da manhã 07h00minh às 10h00minh, parte da tarde 13h00minh às 16h00minh, 

e/ou conforme opção da Secretaria a ser informada quando ao local e agendamento da 

entrega, no quantitativo solicitado e em conformidade com as especificações constantes 

do edital e da proposta ofertada; 

4.2 O prazo para entrega do material é de no máximo 10 dias úteis, contados a partir do 

primeiro dia do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou recebimento da nota 

de empenho; 

4.3 O material será recebido provisoriamente no momento da entrega, para efeito de veri-

ficação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 

05 dias úteis, contados da data da entrega;  

4.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 

recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento 

provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor; 

4.5 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

4.7 Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a 

matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da contratante responsável 

pelo recebimento. 

4.6 Entregue o objeto desta licitação, a prefeitura deverá recebê-lo: 

a) por servidor ou comissão responsável, desde que: 

 A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada; 

 O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado; 
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 A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento. 

 A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora; 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no Diário 

Oficial. Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 

8.666/93, contados da data indicada no Termo de autorização de Inicio dos serviços. 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

6.1O critério de julgamento das propostas será o de MENOR POR ITEM. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Fornecer os itens de acordo com o edital.  

7.2 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Secretaria Municipal de 

Saúde, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 

7.3 Responsabilizar-se pelas operações e custos de transporte, carga e descarga. 

7.4 Para o fornecimento dos materiais da presente aquisição a empresa deverá compro-

var que dispõe de veículos adequados para transporte dos materiais e apresentar cópias 

autenticadas de: 

* autorização de funcionamento expedida pela ANVISA; 

* alvará sanitário; 

 

8.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

8.1 O CONTRATANTE obriga-se a:  

8.1.1 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 
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8.1.2 Manter preposto, formalmente designado por cada secretaria, para fiscalizar o Con-

trato. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 As despesas oriundas da aquisição de materiais ocorrerão por conta de recursos con-

signados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nas dotações or-

çamentárias relacionadas no programa de trabalho 07 conforme os pedidos a seguir: 

Secretaria de Saúde:  

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Unidade executora 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Funcional programática 10.302.0051-2.069 Manut. Centro de Especialidades Odontológicas 

Ficha  718  

Despesa/fonte  3.3.90.30.00-201 Material de Consumo 

Solicitação  272/2015  

 

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07003 FMS – Atenção Básica 

Unidade executora 07003 FMS – Atenção Básica 

Funcional programática 10.301.0050-2.062 Manut. Saúde de Família 

Ficha  644  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-202 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  69/2015  

 

10. DO VALOR ESTIMADO  

10.1 A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas 

do ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo, tendo o valor mé-

dio total de estimado em produtos de R$ 6.956.116,10 (Seis milhões novecentos e cin-

quenta e seis mil cento e dezesseis reais e dez centavos). 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento dos serviços será efetuado por execução mensal, será efetuado em 

até 30 trinta dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor compe-

tente, mediante controle emitido pelo fornecedor. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1 A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante legal da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE CONTRATO, devidamente designa-

do pela Prefeitura Municipal/Secretaria de Saúde, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, 

cabendo aos usuários à ratificação da qualidade dos serviços prestados. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2015 - SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

À 

Secretaria Municipal de Saúde 

Comissão de Licitação  

Primavera do Leste – MT 

Ref.: Pregão Presencial _ SRP nº 120/2015  

Abertura: 08 de dezembro de 2015. 

Horas: 07:30 horas 

 

(Empresa __________), com sede a Rua/Av ______________ nº 000, Bairro _____________, 

Cidade, Estado, CNPJ nº 000000000, Inscrição Estadual nº 00000000000, e-mail 

xxxxxxxx@xxxxxx.com.br, telefone/fax nº 00000000, representada pelo seu (só-

cio/procurador/representante) o Sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado/solteiro/viúvo(a), profissão, 

CPF nº 0000000000, Carteira de Identidade nº 0000000000 SSP/XX, vem encaminhar a essa 

Comissão de Licitações, as propostas em anexo, registro de Preços para futura e eventual aquisi-

ção de Material de consumo Odontológico e Permanente para atender as necessidades das 

unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

1 – Preço Global – R$ 00000000 (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx). 

2 – Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência. 

3 – Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura. 

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e 
documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e ou-
tros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em 
embalagens adequadas. 

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos 
de entrega e quantidades. 

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabele-
cidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº xxxxxxx Agência nº xxxx  do 
Banco Xxxxxxxx. 

  Atenciosamente, 

Local e data 
 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 

Obs.1: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca e modelo do produto cotado, caso não o faça, a mesma será 
instada pelo(a) Pregoeiro(a) a apresentar a marca e o modelo do produto sob pena de desclassificação. 

 

Obs.2: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou 
inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitan-
tes. 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2015 - SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO III 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A 

Secretaria Municipal de Saúde 

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 120/2015  

 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ____________________ portador (a) do 

RG n.º_______________ e do CPF n.º _________________, a participar da licitação ins-

taurada pela Secretaria Municipal de Saúde, na modalidade Pregão Presencial n.º 

120/2015, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-

se em nome da empresa ______________________________ como nosso representante 

legal na Licitação em referencia, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e 

das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, inter-

por recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo os atos necessários ao fiel 

cumprimento do presente Credenciamento. 

 

 

 

_________________,_____ de _______________ de 2015. 

 

 

__________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

     
 

 

 

 

 

OBS.1: Em caso de representação por meio de procuração particular, a 

mesma deverá ser reconhecida em cartório. 

 
 

OBS.2: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2015 - SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 

 

A 

Secretaria Municipal de Saúde 

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 120/2015. 

 

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na 

Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP---------- Mu-

nicípio -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento 

ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 120/2015 – Prefeitura de Primavera do 

Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que: 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qual-

quer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, 

com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de deci-

são, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 

04/90). 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal  

CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 

 

 

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2015 - SRP I 

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

 

 

 

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa 

____________________________, CNPJ nº _________________, reúne todos os requi-

sitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, 

técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto 

em Edital de Pregão Presencial 120/2015 e com as regras definidas no Art. 5° do Decreto 

n. 7.218/2006. 

 
 

____________________,_____de ______________  de 2015. 

 

 

 

___________________________ 

Diretor ou Representante Legal 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta 

deverá ser mencionada, como ressalva, nesta declaração, além de juntar o documento 

com restrição no envelope de habilitação. 

 

 

OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes de Habi-

litação e Proposta. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2015 - SRP  

 Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS  

IMPEDITIVOS 

 

(papel timbrado da empresa) 

 
 

 

 

 

 

A empresa __________________, CNPJ _________________, sediada na Rua/Av. 

______, Bairro __________, cidade __________, neste ato representada pelo Sr.(a) 

______________, portador do RG ______________ e inscrito no CPF sob o numero 

______________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da 

legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades 

cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certa-

me licitatório na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – Pregão Presencial nº 

120/2015, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devi-

damente assinada pelo representante legal da empresa participante. 

 

Local e data, 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 - SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO VII 

 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARA-

ÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complemen-

tar nº 123/2006) 

 

 

 

 

 _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG 

nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº. ______________, representante da 

empresa ____________________________________, CNPJ/MF nº 

_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Nº. 

120/2015 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 

§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.  

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO 
emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 

CNPJ/MF da empresa 

 

 
Obs.: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 - SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO VIII  

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 000/2015  

VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

 

 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, por intermédio da 

Secretaria Municipal de ________ doravante denominado GERENCIADOR, neste ato 

representado pelo (a) Secretário (a) Municipal Sr (a) _____________, RESOLVE registrar 

os preços da empresa ___________, (qualificação completa), de acordo com a classifica-

ção por ela alcançada no certame em epígrafe, visando à aquisição de Material de con-

sumo Odontológico e Permanente para atender as necessidades das unidades de Saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme quantidades estimadas e valo-

res constantes na Cláusula Quarta abaixo, atendendo as condições previstas no Edital do 

Pregão Presencial nº 120/2015 e nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as par-

tes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações, no que 

couber ao Decreto Estadual nº 7.217/2006, e em conformidade com as disposições a se-

guir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de Preços para futura e eventual aquisição 

de Material de consumo Odontológico e Permanente para atender as necessidades das 

unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme descrição e 

valores constantes na Cláusula Quarta deste Instrumento;  

1.2. As especificações detalhadas e demais condições estão contidas no Termo de Refe-

rência, formulado pela Central de Compras, anexa ao edital do Pregão Presencial nº 

120/2015, é parte integrante desta ARP, como se nela estivessem transcritos, o Edital, 

seus Anexos a proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO 

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 120/2015, com fundamento nas Leis nº 10.520/02 nº 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

 
Visto ____________ 

 

Processo n.º 1938/2015 – Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 
 

83 

8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 7.217/2006, no que couber, con-

forme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo nº 1938/2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar a entrega dos produtos para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme especificado no Termo de 

Referência item 4.1; 

3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital de 

Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 e seus anexos; 

3.3. O prazo para entrega do material é de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a par-

tir do primeiro dia do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou recebimento 

da nota de empenho; 

3.4. Se a qualidade não corresponder às necessidades da Administração e dentro das 

exigências do edital correspondente, os mesmos deverão ser recolhidos pela detentora 

imediatamente.  A Prefeitura reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à adjudicatá-

ria, com frete a pagar quando for o caso, procedendo-se o cancelamento da Ordem de 

serviços e cancelamento unilateral do Contrato sem prejuízo das sanções legais cabíveis 

e demais legislações correlatas; 

3.5. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da CONTRATAN-

TE, mediante emissão de Autorização de Fornecimento em conformidade ao item 4 do 

Termo de Referência; 

3.6. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as entregas 

cujos materiais venham a apresentar percentual de vícios superior a 5% (cinco) por cento, 

ou ainda, que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comer-

cial, cabendo à CONTRATADA sua substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades  

3.7. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis vícios 

observados nos materiais após o seu recebimento; 

3.8.  A fiscalização da execução do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Munici-

pal de Saúde que designará Fiscal de Contrato, formalmente delegado para tal função 
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conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários a ratificação da qualidade dos 

serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS PRATICADOS 

4.1. Descrição, Quantidade e Preços Praticados: 

Itens Código 
Descrição 

Unidade 
Quanti-

dade 

 
Vlr. Unit 

Estimado 

Vlr. Total 
Estimado 

   
 

  
 

 
      

        

        

        

      
 

 
       

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO 

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Secretaria, por escrito, 

em duas vias e entregues mediante recibo e /ou via telefone, e-mail e fax; 

5.2. Entregar os produtos montados de acordo com os padrões de qualidade e normas 

vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitação e 

seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência; 

5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município. 

No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a res-

ponder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contra-

tuais assumidas; 

5.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões a critério 

da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 

5.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualifi-

cação durante toda execução dos serviços; 

5.6. Responsabilizar pelos custos de entrega dos produtos; 

5.7. O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos 

produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigên-
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cias deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura do direito de recusá-lo caso não 

satisfaça aos padrões especificados. 

5.8. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respei-

to aos seus empregados;  

5.9. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia, 

Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto. 

5.10. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do contratante, prestando 

todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprin-

do todas as orientações do mesmo, visando fiel desempenho do serviço; 

5.11. Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto/material que não 

esteja em perfeita condição de uso e/ ou fora das especificações no prazo máximo de 24 

horas, a contar da data da notificação. 

5.12. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endere-

ço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

5.13. Todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes, seguros, im-

postos etc., devem estar inclusas no preço; 

5.14. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do objeto; 

5.15. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 

6.1. Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93, 

para retirar a autorização de fornecimento, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

notificação; 

b) Fornecer ao profissional a ser contratado todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

c) Efetuar o pagamento ao profissional nas condições de preço e prazo estabelecidos 

neste Edital; 
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d) Notificar por escrito, ao profissional a ser contratado, toda e qualquer irregularidade 

constatada na entrega dos produtos; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela (s) licitante (s) vence-

dora(s), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exi-

gidas na licitação; e 

 f) Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 

ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços 

executados fora das especificações deste Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

7.2. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura; 

7.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da con-

vocação formal da adjudicatária; 

7.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante apre-

sentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura 

e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos 

do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior; 

7.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, 

desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito 

pela Secretaria; 

7.6.Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 

77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 25 

do Edital do Pregão Presencial n. 120/2015; 

7.7. A critério deste Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos há-

beis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre 

outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado após a efetiva entrega dos materiais, mediante apresen-

tação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor de Material e Patrimônio; 

9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens en-

tregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

pagamento; 

9.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvi-

das ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações que motiva-

ram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fis-

cais/faturas; 

9.4. A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins 

de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

9.4.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e 

às de terceiros; 

9.4..2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

9.4.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio 

sede da licitante vencedora; 

9.4.4. Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST; 

9.5. O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo de até 30 (trinta) dias consecuti-

vos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documen-

tos comprobatórios, conforme indicado no subitem 9.1, mediante ordem bancária, emitida 

através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da Contratada; 

9.6. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, na pendência de qualquer uma das 

situações especificadas no item 9.4, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira; 

9.6.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-

ções, nem implicará aceitação definitiva serviços realizados; 
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9.7. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança 

em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da opera-

ção de “factoring”; 

9.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação a-

plicável; 

9.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documen-

to oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Com-

plementar; 

9.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência deste 

Instrumento; 

10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência desta Ata 

de Registro de Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-

financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no má-

ximo o repasse do percentual determinado; 

10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após 

decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preço, por provocação do 

contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste plei-

teado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município; 

10.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços prati-

cados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original-

mente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação; 

10.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o GERENCI-

ADOR solicitará a DETENTORA, mediante correspondência, redução do preço praticado, 

de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado; 
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10.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que fo-

rem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa 

de estimativa de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

11.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

11.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

11.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou; 

11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a am-

pla defesa; 

11.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decor-

rente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

11.3.1. Por razão de interesse público; ou; 

11.3.2. A pedido do fornecedor, com a devida justificativa aceita pela Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

12.1. A execução do fornecimento dos produtos fora das normas pactuadas neste instru-

mento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor adjudicado, 

conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8.666/93; 

12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 

com o Município de Primavera do Leste e poderá cumular com as demais sanções admi-
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nistrativas, inclusive com a multa prevista no item 12.2.2; 

12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial do fornecimento acordado, a Administração 

poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 

da Lei nº 8.666/93: 

12.2.1. Advertência por escrito; 

12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Primavera do Leste, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo 

que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo 

temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilita-

ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do 

artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

12.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da intimação por parte do Município de Primavera do Leste, o respectivo 

valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este Município e, se 

estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela 

Procuradoria da Fazenda Municipal; 

12.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 

nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 

dentro do mesmo prazo; 

12.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Município e do Estado de Mato Grosso as 

sanções administrativas previstas no item 25 do edital, inclusive a reabilitação perante a 

Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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13.1. As despesas oriundas da aquisição de materiais ocorrerão por conta de recursos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nas dotações 

orçamentárias relacionadas no programa de trabalho 07 conforme os pedidos a seguir: 

Secretaria de Saúde:  
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Unidade executora 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Funcional programática 10.302.0051-2.069 Manut. Centro de Especialidades Odontológicas 

Ficha  718  

Despesa/fonte  3.3.90.30.00-201 Material de Consumo 

Solicitação  272/2015  

 

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07003 FMS – Atenção Básica 

Unidade executora 07003 FMS – Atenção Básica 

Funcional programática 10.301.0050-2.062 Manut. Saúde de Família 

Ficha  644  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-202 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  69/2015  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

14.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

de lavratura de termo aditivo OU apostilamento a presente Ata de Registro de Preço; 

14.1.2. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a 

execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláu-

sulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação com-

plementar; 

14.1.3. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 

Edital de Pregão Presencial nº 120/2015, seus anexos e a proposta da contratada; 

14.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, 

sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Primavera do Leste providen-

ciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme Lei nº 

10.520/02. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 

16.1. As partes contratantes elegem o foro de Primavera do Leste - MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos o-

missos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 03 

(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal. 

 

Primavera do Leste - MT, _____ de ____________________ de 2015. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE XXXXXXXXX 

 

 

 

DETENTORA DA ATA 

 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________                  _____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2015 – SRP 

Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº         /2015 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

ODONTOLÓGICO E PERMANENTE PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 

ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRI-

MAVERA DO LESTE E A EMPRESA XXXXXXXX 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, O MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, com sede à Rua Maringá nº 444, Centro, nesta Cidade, 

inscrita CNPJ/MF nº 01.974.088/0001-05, representada pelo Prefeito Municipal Sr. ÉRICO 

PIANA PINTO PEREIRA, brasileiro, casado, empresário rural, portador da cédula de i-

dentidade RG N.º 784478 SSP/PR e inscrito no CPF sob o N.º 034.101.709-44 domicilia-

do e residente na Rua Santo André, nº 200, Bairro Centro, neste Município, doravante 

denominado, CONTRATANTE, e, a empresa ______________, com sede na 

_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000, representada 

por seu _____________ Sr. ________________, (qualificação), que também subscreve, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o 

seguinte: 

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 

da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo 

Administrativo n° 1938/2015, gerado pelo Edital Pregão Presencial n° 120/2015, que faz 

parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivessem transcritos, o 

Edital, seus Anexos a proposta comercial das empresas e relatório do sistema em anexo. 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 

nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02 e 

Lei n° 123/2006, e demais normas legais pertinentes. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo 

Odontológico e Permanente para atender as necessidades das unidades de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme descrição e valores constantes na 

Cláusula Quarta deste Instrumento, especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 

do Pregão identificado no preâmbulo conforme especificações técnicas constantes no 

Termo de Referência e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, inde-

pendente de transcrição; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO 

2.1. Foi elaborado pela Central de Compras da Prefeitura Municipal o Termo de Referên-

cia, constante do Processo nº 1938/2015, o qual serviu de base para todo o procedimento 

licitatório. 

2.2. Para realizar a aquisição objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial n. 120/2015, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 

8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Estadual n. 7.217/2006, no que couber, con-

forme autorização da Autoridade Competente do Executivo Municipal, disposta no pro-

cesso nº 1938/2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar a entrega dos produtos para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme especificado no Termo de 

Referência item 4.1; 

3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital de 

Licitação Pregão Presencial nº 120/2015 e seus anexos; 

3.3. O prazo para entrega do material é de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a par-

tir do primeiro dia do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou recebimento 

da nota de empenho; 

3.4. Se a qualidade não corresponder às necessidades da Administração e dentro das 

exigências do edital correspondente, os mesmos deverão ser recolhidos pela detentora 

imediatamente.  A Prefeitura reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à adjudicatá-
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ria, com frete a pagar quando for o caso, procedendo-se o cancelamento da Ordem de 

serviços e cancelamento unilateral do Contrato sem prejuízo das sanções legais cabíveis 

e demais legislações correlatas; 

3.5. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da CONTRATAN-

TE, mediante emissão de Autorização de Fornecimento em conformidade ao item 4 do 

Termo de Referência; 

3.6. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as entregas 

cujos materiais venham a apresentar percentual de vícios superior a 5% (cinco) por cento, 

ou ainda, que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comer-

cial, cabendo à CONTRATADA sua substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades  

3.7. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis vícios 

observados nos materiais após o seu recebimento; 

3.8.  A fiscalização da execução do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Munici-

pal de Saúde que designará Fiscal de Contrato, formalmente delegado para tal função 

conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários a ratificação da qualidade dos 

serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Itens Código 
Descrição 

Unidade 
Quanti-

dade 

 
Vlr. Unit 

Estimado 

Vlr. Total 
Estimado 

   
 

  
 

 
      

        

        

        

        

4.2. Para fins de aditamentos, acréscimos ou supressões o valor global do presente ins-

trumento é de R$ ______ (____). 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Secretaria, por escrito, 

em duas vias e entregues mediante recibo e /ou via telefone, e-mail e fax; 

5.2. Entregar os produtos montados de acordo com os padrões de qualidade e normas 

vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitação e 

seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência; 

5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município. 

No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a res-

ponder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contra-

tuais assumidas; 

5.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões a critério 

da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 

5.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualifi-

cação durante toda execução dos serviços; 

5.6. Responsabilizar pelos custos de entrega dos produtos; 

5.7. O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos 

produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigên-

cias deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura do direito de recusá-lo caso não 

satisfaça aos padrões especificados. 

5.8. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respei-

to aos seus empregados;  

5.9. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia, 

Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto. 

5.10. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do contratante, prestando 

todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprin-

do todas as orientações do mesmo, visando fiel desempenho do serviço; 

5.11. Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto/material que não 

esteja em perfeita condição de uso e/ ou fora das especificações no prazo máximo de 24 

horas, a contar da data da notificação. 
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5.12. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endere-

ço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

5.13. Todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes, seguros, im-

postos etc., devem estar inclusas no preço; 

5.14. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do objeto; 

5.15. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93, 

para retirar a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer ao profissional a ser contratado todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

c) Efetuar o pagamento ao profissional nas condições de preço e prazo estabelecidos 

neste Edital; 

d) Notificar por escrito, ao profissional a ser contratado, toda e qualquer irregularidade 

constatada na entrega dos produtos; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela (s) licitante (s) vence-

dora(s), bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exi-

gidas na licitação; e 

 f) Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 

ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços 

executados fora das especificações deste Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; 
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7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convoca-

ção formal da adjudicatária; 

7.2.1. O prazo para execução dos serviços deste contrato será de 02 (dois) dias, contados 

do recebimento da ordem de serviço ou autorização de fornecimento e/ou nota de empe-

nho; 

7.3. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante 

apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investi-

dura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos 

autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior; 

7.4. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorroga-

do, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e 

aceito pela Secretaria requisitante; 

7.5. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos arti-

gos 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 

25 do Edital do Pregão Presencial n. 120/2015; 

7.6. A critério da Prefeitura Municipal, o contrato poderá ser substituído por outros instru-

mentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de com-

pra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93. 

7.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura 

ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classifi-

cação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados 

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e das demais cominações legais; 

7.8. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos arti-

gos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado após a efetiva realização entrega dos materiais, median-

te apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Setor de Material e Patrimônio; 
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8.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens en-

tregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

pagamento; 

8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvi-

das ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações que motiva-

ram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fis-

cais/faturas; 

8.4. A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins 

de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

8.4.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e 

às de terceiros; 

8.4.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

8.4.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio 

sede da licitante vencedora; 

8.4.4. Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST; 

8.5. O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo de até 30 (trinta) dias consecuti-

vos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documen-

tos comprobatórios, conforme indicado no subitem 8.1, mediante ordem bancária, emitida 

através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da Contratada; 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, na pendência de qualquer uma das 

situações especificadas no item 8.4, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira; 

8.6.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obriga-

ções, nem implicará aceitação definitiva serviços realizados; 

8.7. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança 

em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da opera-

ção de “factoring”; 

8.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação a-

plicável; 
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8.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documen-

to oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Com-

plementar; 

8.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

9.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto 

na alínea „d‟ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93; 

9.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presen-

te Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira 

inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o re-

passe do percentual determinado; 

9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após 

decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que 

deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passa-

rão por análise contábil de servidores designados pelo Município de Primavera do Leste; 

9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços prati-

cados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original-

mente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação; 

9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO 

solicitará ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma 

a adequá-lo ao preço usual no mercado; 

9.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de 

estimativa de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
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10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situa-

ções: 

a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e 

neste Contrato; 

b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos 

incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato; 

d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas; 

10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, 

a qual será juntada ao processo administrativo; 

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comu-

nicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se rescindido o contrato 

a partir da última publicação; 

10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo MU-

NICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento; 

10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas 

ao fornecimento dos materiais e prestação de serviços; 

10.6. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu ex-

clusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 

até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

11.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 

ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 

da Lei 8.666/93, quais sejam: 

11.1.1. Por atraso injustificado na entrega do produto e prestação do serviço; 

11.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
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cento), do valor adjudicado; 

11.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), do valor adjudicado, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais 

cominações legais; 

11.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 

o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de a-

traso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) do valor adjudicado, acima desse prazo, 

calculado sobre o total dos dias em atraso; 

11.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocató-

rio, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

11.1.2.1. advertência, 

11.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, reco-

lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embar-

go de indenização dos prejuízos porventura causados ao Município de Primavera do Les-

te; 

11.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com o Município de Primavera do Leste, bem como o cancelamento de seu cer-

tificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Município de Primavera do 

Leste; 

11.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobra-

das administrativa ou judicialmente; 

11.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conse-

quentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município de Primavera do Les-

te; 

11.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis; 

11.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 

fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedi-

mentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, 
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quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

11.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de jul-

gamento; 

11.5.2. Cancelamento do contrato se esta já estiver assinado, procedendo-se a paralisa-

ção do fornecimento; 

11.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções adminis-

trativas previstas no item 25 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 

Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1. As despesas oriundas da aquisição de materiais ocorrerão por conta de recursos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste nas dotações 

orçamentárias relacionadas no programa de trabalho 07 conforme os pedidos a seguir: 

Secretaria de Saúde:  
Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Unidade executora 07004 FMS – Média e Alta Complexidade 

Funcional programática 10.302.0051-2.069 Manut. Centro de Especialidades Odontológicas 

Ficha  718  

Despesa/fonte  3.3.90.30.00-201 Material de Consumo 

Solicitação  272/2015  

 

Órgão 07 Secretaria Municipal de Saúde  

Und. Orçamentária 07003 FMS – Atenção Básica 

Unidade executora 07003 FMS – Atenção Básica 

Funcional programática 10.301.0050-2.062 Manut. Saúde de Família 

Ficha  644  

Despesa/fonte  4.4.90.52.00-202 Equipamentos e Material Permanente 

Solicitação  69/2015  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

13.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato; 

13.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem 

como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar; 
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13.1.3. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão supe-

rior o Edital de Pregão Presencial n. 120/2015, seus anexos e a proposta da contratada; 

13.1.4.. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação finan-

ceira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Primavera do Leste providen-

ciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme Lei n. 

10.520/02. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

15.1. As partes contratantes elegem o foro de Primavera do Leste - MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos o-

missos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma para um só efeito legal. 

 

 

Primavera do Leste, __ de ___________ de 2015. 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATADO 
Testemunhas: 
 
 
_____________________________                 _________________________ 


