
ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
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Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

OFICIO Nº____/2020. 

Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito, 

 

 Vimos, por meio do presente, requisitar autorização para cessão do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio do Município de Ipubi-PE, a fim de que estes 

possam realizar um procedimento licitatório do FMS - Fundo Municipal de 

Saúde de Ipubi-PE, cuja relação de itens a serem adquiridos segue anexa, sob 

a modalidade Pregão (Presencial), vez que este órgão não dispõe ainda de 

comissão própria e nem de pessoal capacitado para tanto. 

 

 O procedimento licitatório acima destacado possui o seguinte objeto: 

 

 1. aquisição de Material Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde e 

Unidades Básicas de Saúde da Família, com entrega de forma parcelada, pelo 

período de 10,5 (dez e meio) meses, com entrega de forma parcelada, no 

exercício de 2020. 

 

 Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovarmos 

nossos votos de elevada estima e consideração. 

 

 

__________________________________ 

Silvanete Andrade Leandro 

Gestora do FMS - Fundo Municipal de Saúde 

 

À 

Prefeitura Municipal de Ipubi-PE 

Att.: Exmo. Sr. Prefeito Francisco Rubensmário Chaves Siqueira 

Ipubi-PE 
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OFICIO Nº      /2020. 

 

Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020. 

 

Prezada Senhora, 

 

 Servimo-nos do presente para lhe informar que autorizamos a cessão do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio deste Município de Ipubi-PE para poder 

realizar o procedimento licitatório destacado do FMS - Fundo Municipal de 

Saúde de Ipubi, sob a modalidade Pregão (Presencial), que possui o seguinte 

objeto: 

 

 1. aquisição de Material Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde e 

Unidades Básicas de Saúde da Família, com entrega de forma parcelada, pelo 

período de 10,5 (dez e meio) meses, com entrega de forma parcelada, no 

exercício de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Francisco Rubensmário Chaves Siqueira 

Prefeito Municipal 

 

Ao 

FMS - Fundo Municipal de Saúde 

Att.: Ilma. Sra. Silvanete Andrade Leandro 

Gestora do Fundo 

Ipubi-PE 
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Comunicação Interna. 

 

Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

DA: GESTORA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PARA: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE IPUBI-PE 

 

 

  Autorizo o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a proceder com a 

licitação sob a modalidade Pregão (Presencial), com vistas à aquisição de 

Material Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde e Unidades Básicas 

de Saúde da Família, com entrega de forma parcelada, pelo período de 10,5 

(dez e meio) meses, com entrega de forma parcelada, no exercicio de 2020, 

para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde 

 

 

 

 Atenciosamente. 

 

 

______________________________________ 

Silvanete Andrade Leandro 

Gestora do FMS - Fundo Municipal de Saúde 
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MUNICÍPIO DE IPUBI - PE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. 

 

 

AOS 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 

2020 (DOIS MIL E VINTE), FAÇO A AUTUAÇÃO E REGISTRO NO LIVRO 

APROPRIADO, DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE VAI 

REGISTRADO COM O Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, 

TENDO COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 

PARA AS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO 

PERÍODO DE 10,5 (DEZ E MEIO) MESES, COM ENTREGA DE FORMA 

PARCELADA, NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

O PRESENTE TERMO DE AUTUAÇÃO FOI LAVRADO POR MIM, WILSON 

ALVES DA SILVA, PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE IPUBI, QUE O 

DIGITEI, BEM COMO LANÇO MINHA ASSINATURA AO FINAL, 

JUNTAMENTE COM OS OUTROS MEMBROS COMPONENTES DA EQUIPE 

DE APOIO. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO ATIVIDADE:  

MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 

MATERIAL ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 

 

_________________________ 

Pregoeiro 

 

______________________                                    _______________________ 

Membro da Equipe de Apoio                              Membro da Equipe de Apoio 
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Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

 

 

 

  Esta Assessoria Jurídica do Município examinou os termos das 

minutas do Edital e do Contrato do Pregão Presencial concernente à aquisição 

de Material Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde e Unidades 

Básicas de Saúde da Família, com entrega de forma parcelada, pelo período 

de 10,5 (dez e meio) meses, com entrega de forma parcelada, no exercício de 

2020, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, e nosso 

parecer é no sentido de que as mesmas preenchem os requisitos exigidos pela 

Lei nº 8.666/93, regente a nível nacional das licitações e contratos no âmbito 

da administração pública, bem como pela Lei nº 10.520/02, que instituiu a 

modalidade de licitação denominada Pregão no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

 

 

 

____________________________________ 

Francisco Aracildo Alves Feitoza 

Assessoria Jurídica 
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MUNICÍPIO DE IPUBI- PE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2020 

 

 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

 

 

O Município de Ipubi, Estado de Pernambuco, e o(a) Pregoeiro(a), 

designado(a) pela Portaria nº 001/2020, estará reunida às 08:00 (oito) horas do 

dia 14 de fevereiro de 2020, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações e Contratos, na sede da Prefeitura Municipal de Ipubi-PE, na Pça. 

Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE, CEP 56.260-000 ou pelo 

telefone/telefax (0xx87) 3881-1156 ou ainda pelo email 

wilsonipubilicitacao@hotmail.com, a fim de realizar a licitação na 

modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2020, do tipo “menor preço por 

item”, objetivando à aquisição de Material Odontológico para as Unidades 

Mistas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, com entrega de 

forma parcelada, pelo período de 10,5 (dez e meio) meses, com entrega de 

forma parcelada, no exercício de 2020, para atender as necessidades da 

secretaria municipal de saúde, conforme objeto descrito neste edital, tudo de 

conformidade com as regras estitpuladas pela Lei Federal n° 10.520/2002- Lei 

que regulamenta o Pregão, Lei Complementar 123/2006 e legislação correlata 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber a Lei n° 8.666/93 com suas 

alterações posteriores e denaus exigências deste edital e seus anexos.Fazem 

parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO V – MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE  

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO  

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUE NÃO EMPREGA 

MENOR). 

ANEXO VIII- RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

1.0 DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto desta licitação a aquisição de Material Odontológico para 

as Unidades Mistas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, com 

entrega de forma parcelada, pelo período de 10,5 (dez e meio) meses, com 

entrega de forma parcelada, no exercício de 2020, para atender as 

necessidades da secretaria municipal de saúde, em conformidade com os itens 

relacionados e especificados no Termo de Referência, que usará como 

referência a estimativa de preços realizadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Ipubi -PE (anexo).  

 

2.0 DIA, HORA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1- O recebimento da documentação será efetuado da seguinte forma: 

2.1.1 - No dia 14 de fevereiro de 2020, às 08:00 (oito) horas, recebimento dos 

envelopes contendo as propostas de preços, documentação de habilitação dos 

interessados credenciados, que deverão ser entregues em envelopes 

separados e fechados. 

2.1.2- O endereço para entrega da documentação e abertura dos envelopes é 

Pça Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE, CEP 56.260-000. 
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2.2- Para ordenamento dos trabalhos, a critério do pregoeiro e da equipe de 

apoio, os trabalhos serão ordenados da seguinte forma: 

2.2.1- No dia 14 de fevereiro de 2020 até às 08:00 horas recebimento dos 

documentos para credenciamento. 

2.2.2- Depois de declaradas as empresas credenciadas ou não, serão 

solicitados os envelopes de n° 01 Propostas de Preços e Envelope n° 02 

Habilitação de todos os licitantes, os quais serão rubricados por todos os 

presentes. 

2.2.3- Depois de rubricados os envelopes, serão abertos os envelopes para o 

Mapa de Apuração de Preços. 

2.2.4- Apurados todos os preços de todos os licitantes, poderá o pregoeiro e 

sua equipe de apoio remarcar novas datas e horários para que sejam ofertados 

lances verbais. 

2.2.5- Ofertados lances verbais por item serão então, abertos os envelopes de 

habilitação da vencedora daquele item rubricados os documentos neles 

contidos e julgados sobre sua habilitação ou inabilitação. 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1- Poderão participar deste Pregão as empresas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial, legalmente 

constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

3.2-A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral 

dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis. 

3.3- Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) se encontrem em processo de falência, concurso de credores, liquidação, de 

dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, empresas estrangeiras que 

não funcionam no país; 

b) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a Prefeitura do Município, ou tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em 

consórcio. 

c)-Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação  
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3.4- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

3.5- Não poderão participar empresas que possua participação direta ou 

indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício 

com a Prefeitura Municipal de Ipubi-PE e/ ou com a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

3.6- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade 

do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á as penalidades cabíveis. 

3.7- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto 

licitado não serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a 

desobrigar a sua execução. 

 

4- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1- Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em 

participar do certame, deverão se apresentar para credenciamento junto a 

equipe de apoio, devidamente munido de documentos que o credenciem a 

participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, nos termos previstos no inciso IV do artigo 11 do Decreto nº 

3.555/2000. 

4.2- Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 

previstos neste edital, por sua representada. 

4.3- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de uma licitante. 

4.4- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração 

ou instrumento particular da seguinte forma: 

a) Tratando-se de representante legal - estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta 

Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 
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b) Tratando-se de procurador - instrumento de procuração público ou 

particular, com firma reconhecida, especifico para este certame, com a 

indicação do número do presente Processo e do Pregão Presencial, do qual 

constem poderes específicos para “firmar declaração de pleno desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame”. Referido 

instrumento de procuração deverá vir acompanhado de qualquer documento, 

dentre atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes 

do mandante para a outorga. 

4.5- Os documentos de credenciamento (cópias autenticadas por tabelião de 

notas ou pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ou ainda por publicação em 

órgão da imprensa oficial) deverão ser entregues fora dos envelopes, para 

que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos 

envelopes “Propostas de Preços” 

4.6- A não apresentação ou correção insanável de quaisquer dos documentos 

de credenciamento do preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá o 

oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessão do pregão. 

4.7- O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação 

dos envelopes contendo a documentação e propostas, no mesmo local da 

apresentação da documentação. 

4.8- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro 

envelope ou documento será aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.7 

deste edital. 

4.9- Os documentos de credenciamento são: 

a)- Registro Comercial, no caso de empresa individual 

b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c)- Inscrição de ato constitutivos, no caso de sociedades civis, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício. 
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d)- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

e) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ 

f) Cópia do CPF e RG do representante legal. 

 

5- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO 

5.1- Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste 

edital, em sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

5.2- As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser 

apresentados em dois envelopes fechados, contendo em sua parte externa os 

seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI- PE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI-PE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ _____________________ 

 Endereço, telefone/fax do licitante 

Data e horário 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI- PE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI-PE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ _____________________ 

 Endereço, telefone/fax do licitante 

Data e horário 
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5.3- A declaração que atende todas as exigências de habilitação (anexo III), a 

Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser 

apresentadas no local, dia e hora determinada neste edital. Cada licitante 

deverá apresentar, simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos a 

saber: de Proposta de Preços e de Habilitação. 

5.3.1- Os documentos necessários a participação na presente licitação, 

somente poderão ser apresentados com cópias autenticadas por cartório 

competente, exceto os documentos emitidos via internet que serão confirmados 

através dos próprios endereços eletrônicos. 

5.3.2- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 

licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 

respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor 

juramentado. 

5.4- Não serão aceitos documentos apresentados por mio de fitas, discos 

magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos ou catálogos como forma de ilustração das 

propostas de preços. 

5.5- Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por 

irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para a realização do Pregão, no endereço descrito no preâmbulo deste 

edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

5.6- Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que 

não protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o 

segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5.7- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

5.8- Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data 

para a realização do certame. 
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6- DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1- Termo de Proposta 

6.1.1- A Proposta de Preços deverá conter a relação dos produtos, sua 

discriminação conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos 

preços a cada item a que a licitante optar para cotar, sem algarismos e por 

extenso, em uma via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em 

papel devidamente identificado com o número de inscrição no CNPJ ou timbre 

impresso do licitante e número de telefone, devendo suas folhas serem 

rubricadas e numeradas. 

6.1.2- A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição 

no CNPJ de seu estabelecimento e endereço completo deverá ser o que 

efetivamente irá prestar o objeto da licitação. São facultativas as informações 

dos dados referentes ao número de banco, agência e conta corrente nesta 

etapa da licitação, sendo obrigatória, posteriormente, para a licitante 

vencedora. 

6.1.3- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei. 

6.2- Planilha de Preços 

6.2.1- A planilha de preços com especificações claras, completas e minuciosas 

do produto oferecido, contendo marca/distribuidora que possibilite sua 

avaliação com respectiva quantidade, preços unitário e total, expressa em real 

(R$), em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, 

computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 

licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comercias, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e 

qualquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o fornecimento dos bens constantes da proposta, durante 

a vigência do contrato. 

6.2.2- Declaração expressa de que nos preços contidos a proposta escrita e 

naqueles itens que, porventura, vierem a ser ofertados por meios de lances 

verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, 

royalties, frete e outros, conforme anexo V- Carta Proposta da Licitante. 
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6.2.3- Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão 

os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder as correções necessárias. 

6.2.4- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data 

marcada para entrega dos envelopes de documentação e de proposta de 

preços, independente da declaração do licitante. 

6.2.5- O prazo e local de entrega dos produtos será em conformidade com o 

determinado no anexo I – Termo de Referência do presente edital. 

Parágrafo Primeiro- A proposta de preços, bem como todas declarações 

exigidas neste edital, deverá ser obrigatoriamente assinada pelos 

representantes legais das empresas, ou seja, pelo(s) sócio(s) administrativo(s) 

da empresa com poderes para tal. 

Parágrafo segundo – As adequações dos preços propostos por lances verbais 

feitos pelos representantes deverão da mesma forma ser assinados pelos 

representantes legais da empresa, ou seja, pelo(s) sócio(s) administrativo(s) da 

empresa com poderes para tal. 

Parágrafo terceiro- O contrato a ser firmado com a(s) empresa(s) 

vencedora(s) deverá(ão) da mesma forma ser(em) assinado(s) pelo(s) 

representante(s) legal(is) da empresa, ou seja, pelo(s) sócio(s) 

administrativo(s) da empresa com poderes para tal.  

Parágrafo quarto- Os demais documentos, como ata, pareceres, relatórios, 

pedido de impugnações, etc, poderão ser assinados pelos representantes com 

procuração por lei. 

Obs. As exigências citadas nos parágrafos 1º e 3º, se faz necessário para 

conhecimento e confirmação das responsabilidades assumidas pelas empresas 

licitantes. 

 

7- DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1- Os licitantes deverão cotar o item com o preço unitário e global. 

 

8- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1- A reunião para recebimento da documentação e abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços e documentos de habilitação será pública e 

dirigida pelo Pregoeiro do município conforme portaria 001/2020. 
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8.2- Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro para recebimento dos 

envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, não mais 

serão admitidos novos proponentes, além dos já credenciados, dando-se início 

ao recebimento dos envelopes. 

8.3- Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços que serão 

lidas por item, conferidas e rubricadas pelo Pregoeiro e pelos participantes que 

o desejarem, procedendo à verificação da conformidade das mesmas com os 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

9- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, FORMULAÇÃO DE LANCES E DA 

ADJUDICAÇÃO.  

9.1 – No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a 

sessão de processamento do pregão, iniciando-se com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame;  

9.2 – Declaração aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 

novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes; 

9.3 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes 

separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de 

Habilitação (ENVELOPE Nº 02); 

9.4 – Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, 

sendo feita a sua conferência e posterior rubrica; pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão; 

9.5 – O Pregoeiro examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade 

do menor preço e a compatibilidade dos produtos ofertados nas propostas com 

o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das 

propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a)- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

b)- Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 

c)- Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível. 
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9.6 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 

das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-

se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os 

preços unitários e por escrito. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta; 

9.7 – Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 

de menor preço. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa 

de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a)- Seleção das propostas com menor e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores aqueles; 

b)- Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços na condição 

definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem 

os menores preços, até o máximo de 03 (três), independentemente do valor. 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, seja qual for o número de licitantes; 

c)- No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio 

para definição da sequência de lances, com a participação de todos os 

licitantes; 

9.8- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor; 

9.9– Os lances ofertados deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 

9.10– A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

9.11– Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos 

licitantes que efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores; 

9.12– O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço; 
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9.13– Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresa e empresas de pequeno porte, sendo 

que se entende por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (§ 1o, 

art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006). 

9.13.1- Ocorrendo empate, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a)- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b)- Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

não oferecer proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c)- No caso de serem idênticos os valores das propostas originais 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, e desde 

que sejam propostas que se enquadrem nos critérios de “equiparação a 

empate” com a proposta vencedora do certame, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

9.13.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão (LC 

123/2006, art. 45, § 3º). 

9.13.3 – Se não for possível, mediante a adoção dos procedimentos acima 

explicados nas alíneas “a”, “b” e “c”, obter uma proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que tenha preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame (LC 123/2006, art. 45, § 1º). 

9.13.4 – Em qualquer caso, os procedimentos explicados acima, nas alíneas, 

“a”, “b” e “c”, somente se aplicam quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (LC 123/2006, 

art. 45, §2º). 
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9.14 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 

pelo órgão licitante (valor estimado por item), constante deste processo 

licitatório; 

9.15 – Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá 

suspender a reunião em qualquer fase a fim de que tenha melhores condições 

de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os às 

áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não implique 

em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; 

devendo proceder ao registro em ata, da suspensão dos trabalhos e a 

continuidade dos mesmos; 

9.16 – Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

9.17 – A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro, no final do 

último lance de cada item e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada; 

9.18– A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado; 

9.19– Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 

para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor 

preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 

caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor; 

9.20– Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes 

legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
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9.21 – Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

contendo a Documentação, não caberá desclassificar os licitantes por motivo 

relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento; 

9.22– No encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, 

para assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser 

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes legais e/ou 

procuradores dos licitantes presentes; 

9.23– Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou 

procuradores dos licitantes deverá constar em ata. Não terá validade qualquer 

reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva 

que não tiverem registro na referida ata; 

9.24– Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do(s) item(ns) 

ofertado(s); 

9.25 – Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes 

inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos 

do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de 

outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da 

desclassificação ou inabilitação. 

9.26- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstância, que mencionará os 

licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e 

os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo 

Pregoeiro sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) 

licitante(s) presente(s) à sessão ou por representantes entre eles escolhidos, 

sendo o número mínimo de dois ou três licitantes. 

9.27- Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam 

irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo 

para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes.          
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9.28- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o 

preço final seja igual ou inferior ao previsto para a aquisição do(s) produto(s), 

será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação ao licitante declarado vencedor do 

certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o processo devidamente 

instruído, será encaminhado para a secretaria competente para homologação e 

subsequente contratação. 

9.29- Será publicado com afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura 

Municipal de Ipubi-PE, o resultado desta licitação com a classificação dos 

licitantes. 

 

10- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

10.1- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados pelas 

estimativas em poder do Pregoeiro do Município, atendidos as peculiaridades 

locais. 

10.2- Os preços deverão ser cotados por unidade e global. 

10.3- Deverão ser computados nos preços propostos do fornecimento do 

produto, todos es tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, 

inclusive fretes, carrego e descarrego, que serão de total responsabilidade da 

proponente. 

10.4- Os preços máximos admitidos por item são os valores estimados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, que ficará sob a guarda do Pregoeiro para 

classificação final das propostas e negociação de preços com os licitantes. 

 

10.5- DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.5.1- O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá 

adequar sua proposta ao seu lance ou negociação no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 

apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, 

bem como na sua desclassificação. 

10.5.2- A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência. 
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11- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02) 

11.1- Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 02 “Documentos 

de Habilitação”, os documentos que demonstrem, atendimento as exigências 

que são indicadas a seguir. 

11.2- Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela 

própria licitante, deverão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia desde que autenticada por tabelião de notas ou pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, ou ainda por publicação em órgão da imprensa 

oficial, reservado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de exigir a 

apresentação dos originais, a seu critério. 

11.2.1- A autenticação de documentos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

mencionada no subitem 11.2 deste Edital, dependerá sempre da 

disponibilidade de tempo deste, considerando o volume de serviços que estiver 

a cargo do mesmo e deverá ser providenciada pela licitante até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data marcada para entrega dos documentos de 

habilitação, observando-se que o documento autenticado já deverá estar no ato 

da entrega, contido no respectivo envelope lacrado. 

11.2.2- No caso da documentação ser autenticada no momento do pregão, os 

originais deverão estar contidos, juntamente com as cópias, dentro do envelope 

lacrado, podendo ocorrer à necessidade da retenção dos originais pelo período 

de até 48 horas, dependendo da disponibilidade do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. As cópias serão vistoriadas por todos os licitantes e pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, porém, poderão receber o carimbo de autenticidade no prazo 

previsto acima. 

11.3- Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet, os 

mesmos poderão ser apresentados em cópias, considerando que suas 

autenticidades ficarão condicionadas à verificação (consulta pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio junto à internet). 

11.4- A documentação apresentada deve comprovar:  

 

11.4.1- RELATIVAMENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA 

a) Cópia da Cédula de identidade e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do 

representante legal da empresa. 
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b)- Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade 

por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 

c)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

11.4.1.2- Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, reconhecidamente idônea, que ateste haver a licitante prestado ou 

vir prestando de forma satisfatória, fornecimento compatível com as 

características com o presente certame. 

 

11.4.3- RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a)- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda CNPJ; 

b)- Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Federal (Certidão 

conjunta negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional); Podendo ser emitida pelo 

site www.receita.fazenda.gov.br, com validade de 180 (cento e oitenta) dias a 

contar da sua emissão; 

c)- Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa 

expedida pela Secretaria da Fazenda do estado do licitante;  

d)- Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa 

expedida pelo setor competente da administração municipal da sede do 

licitante; 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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e)- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(Certificado de Regularidade do FGTS-CRF), fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, c/c 

artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ou por meio 

eletrônico no site da Caixa: www.caixa.com.br. Ambas terão prazo de validade 

de 30 (trinta) dias da data de sua emissão; 

f)- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº .452, de 1o 

de maio de 1943." (NR), LEI Nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

g)- Certidão Negativa de Protesto de Títulos emitida pelo(s) Cartório(s) de 

Protesto onde se localiza a sede da empresa licitante, com data de no máximo 

30 (trinta) dias anteriores a data de realização desta licitação.  

h)- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, relativa aos 

últimos cinco anos, relativo a processos físicos e eletrônicos, salvo nesse 

último caso se não foi implantado o PJE na sede da licitante, com 

certidão do distribuidor informando tal fato, com data de emissão há, no 

máximo, 30 (trinta) dias da entrega do envelope “DOCUMENTAÇÃO”, quando 

outro prazo não constar na certidão. 

i)- Licença/Alvará de Funcionamento em vigor, expedido pelo órgão estadual 

ou municipal competente. 

11.4.3.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

11.4.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43 § 1º da 

LC/123/06). 

http://www.caixa.com.br/
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
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11.4.3.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

11.4.3.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/1993, sendo facultado a 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.4.4- RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

a) Comprovar possuir capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total de sua proposta referente aos itens 

cotados, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de 

apresentação da proposta na forma da Lei, por meio de balanço patrimonial e 

demonstrativos contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, em conformidade com o art. 31 da Lei 8.666/93. 

b)- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b1)  Fica facultado a apresentação do Balanço Patrimonial (sub-item b)) as 

empresas que declararem serem ME e/ou EPP, tendo seus direitos 

resguardados no Art. 3º do Decreto Federal nº 6.204 de setembro de 2007, que 

regulamenta a Lei Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006.  

c)- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis quando apresentado, 

deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente e 

pelo Diretor da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

d)- A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultante da aplicação das 

fórmulas abaixo: 

 

 



ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
___________________________________________________________________________ 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =  -------------------------------------------------------------    

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                        

                                  Ativo Total 

SG =  --------------------------------------------------------------    

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

              Ativo Circulante 

LC =  ----------------------------- 

           Passivo Circulante 

 

e)-  Fica facultado à licitante apresentar acerca do seu balanço e 

demonstrações financeiras, parecer de empresa especializada de auditoria.  

f)- Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, a administração se reservará ao direito de exigir a 

apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de 

extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores 

apresentados e calculados pelas licitantes.  

g)- Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o 

balanço a ser apresentado será o Balanço de Abertura. 

 

11.5- OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AINDA: 

a)- Declaração de cumprimento das condições de habilitação do pregão 

presencial (anexo III) 

b)- Declaração de cumprimento das condições de habilitação para 

microempresas e empresas de pequeno porte (anexo IV). 

c)- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

na forma do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98. 

e Instrução Normativa MARE n.º 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 

19 de abril de 1996, (Anexo VI); 
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d)- Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de funcionários, 

empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no 

art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal); conforme modelo constante deste 

edital (anexo VII) 

e)- Comprovação de que a pessoa que assinou a declaração exigida na alínea 

“a” deste item tem poderes para tal. 

11.6- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 

em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos; 

11.7- Os documentos só poderão ser apresentados com cópias autenticadas, 

conforme consta no Item 11.2 do Edital, exceto os documentos expedidos pela 

Internet, cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao 

respectivo site, que o expediu ou por publicação em órgão de imprensa oficial; 

11.8- Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação do proponente. Os documentos relativos a regularidade fiscal e 

qualificação econômico-financeiras, que não possuírem prazo de validade, 

somente serão aceitos os emitidos com data não excedente a 30 (trinta) dias 

de antecedência da data prevista para a apresentação das propostas; 

11.9- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 

à 45 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, deverá 

apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Certidão 

expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se assim o for (ME ou EPP) na 

forma do art. 8° da IN n° 103/2007 do Departamento Nacional de Registro de 

Comércio – DNRC, não sendo aceito outros tipos de certidões ou documentos 

correlatos; 

11.10- No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte serão 

observadas as disposições dos artigos 42 e 43 da LC 123/2006; 
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12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006 PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

12.1- Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, o mesmo deverá apresentar, no momento do Credenciamento, para que 

possa gozar do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

123/2006, a seguinte documentação: 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 

9.317/96: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 

Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do Artigo 3º, da Lei 

Complementar 123/06. 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela 

Lei nº 9317/96: 

a) balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 

II, do Artigo 3º, da LC 123/06; 

b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – 

DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d) cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º, do Artigo 3º, da LC 

123/06. 

12.2 Toda a documentação relacionada no subitem 12.1, para efeito de 

comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

poderá ser substituída por certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos 

da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário Oficial do dia 

22/05/2007. 
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12.3- Todos os documentos referentes à comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de obtenção do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverão ser 

apresentados fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 

Habilitação. 

 

13- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1- Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão. 

13.2- caberá ao pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do edital no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1°do art. 12 do 

Decreto 3.555/2000.   

13.3- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 

14- DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO  

14.1- Após o final da sessão, depois de declarado(s) o(s) licitante(s) 

vencedor(es) do certame, qualquer licitante quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção de interpor recurso, com registro em 

ata da síntese de suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para apresentação das razões do recurso em forma de 

memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

14.2- A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer 

ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação 

do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

14.3- Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão 

ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
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14.4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, aplicando-se 

subsidiariamente o § 2° do art. 109, da Lei 8.666/93. 

14.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento. 

14.6- Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 

conhecidos. 

14.7 A adjudicação será feita por item. 

 

15- DO CONTRATO 

15.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por 

termo de contrato especifico, celebrado entre o município de Ipubi, 

representado pelo(s) secretário(s) ordenadores de despesas (doravante 

denominado contratante) e o licitante vencedor (doravante denominado 

contratada), que observará os termos da Lei 8.666/93, deste edital e demais 

normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da assessoria 

jurídica do Município. 

15.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da 

prefeitura municipal de Ipubi ou por servidor designado pela contratante que 

acompanhará a execução do contrato, comunicando toda e qualquer 

ocorrência relacionada com o contrato determinado o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais de 

fornecimento para fins de pagamento. 

15.3- O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da 

devida convocação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte 

integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos 

apresentados pelo licitante vencedor. 

15.4- Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
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15.5- Na hipótese de a adjudicatária não atender as condições acima ou 

recusar a assinar o contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, a 

Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, obedecendo o disposto nos incisos 

XXII e XXIII do Decreto n° 3.555/2000 e parágrafo 2° do art. 64 da Lei 8.666/93. 

15.6- Incumbirá a contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato 

do contrato nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, até 20 (vinte) 

dias da assinatura do contrato. O mesmo procedimento se adotará com relação 

aos possíveis termos aditivos. 

15.7- O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação. 

15.8- O termo de contrato só poderá ser alterado em conformidade com o 

disposto no art. 65 da Lei 8.666/93. 

15.9- O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante do contrato a ser firmado, independente de 

transcrição. 

 

16- DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

16.1- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Ipubi ou Secretaria Municipal. 

16.2- Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o 

processo desta compra. 

16.3- Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em 

desacordo com as especificações exigidas, padrões de qualidades exigidos, 

com defeito, vícios ou que vier a apresentar problemas quanto ao seu uso 

dentro do período de garantia. 

16.4- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até o término do contrato de 

fornecimento dos produtos, incluindo as entregas feitas por transportadora. 

16.5- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos nos prazos 

estabelecidos. 
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16.6- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

Administração, durante a execução do contrato. 

16.7- Aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado no contrato, na forma do art. 65 §§ 1ªº e 2º da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

17- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor/contratado possa 

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de 

venda. 

17.2- Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor, inclusive com prazo de validade 

insuficiente. 

17.3- Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados 

e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os 

recebimentos dos produtos pela Secretaria de Saúde-FMS 

 

18- DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA 

18.1- O contrato resultante da presente licitação terá vigência a partir de sua 

assinatura, tendo validade de 10,5 meses, podendo ser prorrogado por termo 

aditivo por iguais períodos. 

19- DO REAJUSTE E DA QUALIDADE E DO ACEITO DOS PRODUTOS 

19.1 – Não haverá reajuste de preços. 

19.2 A qualidade dos produtos para todos os itens deverá ser de acordo com o 

especificado no Anexo I – Termo de Referência, do presente Edital. 

19.3 – O aceite dos produtos, objeto deste Pregão, dar-se-á após o 

recebimento dos mesmos, consistindo na comparação do especificado na nota 

fiscal com o constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital. Caso haja 

divergência constatada na comparação, ou as especificações exigidas no 

Anexo I – Termo de Referência do Edital, os produtos serão substituídos. O 

aceite completar-se-á após o atesto do servidor da Prefeitura, encarregado do 

recebimento ou seu substituto, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 
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20- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO BEM 

20.1- A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação terá(ão) o prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas para entregar os produtos contados a partir da data de 

recebimento da ordem de compra/fornecimento e requisições, onde deverá ser 

faturado de acordo com o solicitado e enviado juntamente com respectiva 

fatura e nota fiscal e apresentar recibo, além da cópia da ordem de 

compra/fornecimento. 

20.2- O recebimento dos produtos dar-se-á por servidor designado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Ipubi-PE. 

 

21- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

21.1- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas contratuais e as normas dispostas na Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução, total ou parcial. 

 

22- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

22.1- A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria de Saúde ou por 

representante designado para este fim. 

22.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

22.3- O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no 

interesse do município de Ipubi e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios 

redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

22.4- A contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo os produtos 

entregues em desacordo com os termos do presente edital e respectivo 

contrato. 
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23- DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

23.1 – O pagamento dar-se-á em conformidade com o fornecimento mensal, de 

acordo com o quantitativo efetivamente entregue, com a confirmação do 

atendimento dos produtos com as especificações exigidas no Anexo I – Termo 

de Referência do Edital e atesto da fatura pelo servidor da Prefeitura de Ipubi 

ou da secretaria municipal de saúde-FMS; 

23.2 – O pagamento pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Edital, dar-

se-á no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, através de nota de empenho 

emitida pelo Setor de Contabilidade desta Prefeitura de Ipubi, a contar do 

atestamento da nota fiscal; 

23.3 – Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da 

proposta de preços; 

23.4 – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial da proposta de preços, na ocorrência de fato superveniente que implica a 

inviabilidade de sua execução;  

23.5- No caso de eventual atraso no pagamento, o valor devido será acrescido 

de juros moratórios de 0,5 (zero virgula cinco por cento) ao mês, apurados 

desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento calculados “pro 

rata die” sobre o valor da nota fiscal/fatura. 

23.6- No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições 

iniciais de habilitação, quanto a situação de regularidade da empresa. 

24- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA DE PREÇOS 

24-1- Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição 

dos produtos decorrentes do presente certame serão provenientes dos 

recursos das seguintes dotações orçamentárias: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  

MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 

MATERIAL ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 
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24.2- Os valores dos itens do Lote I é de R$ 499.483,90 os valores dos itens do 

Lote II é de R$ 15.539,60 e Lote III é de R$ 98.870,75, O valor total dos itens 

dos Lotes I, II  é de R$ 598.354,65 (quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) 

LOTE  PREÇOS ESTIMADOS  

I MATERIAL ODONTOLÓGICO - R$ 499.483,90 

II MATERIAL ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS R$ 98.870,75 

  

 Valor Total Estimado R$ 598.354,65 (quinhentos e noventa e oito mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) 

 

25- DA RESCISÃO DO CONTRATO 

25.1- O contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da 

referida lei e suas alterações posteriores. 

25.2- A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório, pela contratada, assegurará à contratante o direito de dá-lo por 

rescindido mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento. 

25.3- Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os 

determinados por ato unilateral da contratante, serão formalmente motivados, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada 

intimação da interessada para que, se o desejar apresente defesa no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da 

defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

25.4- Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que 

título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento 

das normas nele estabelecidas.   

 

 

25.5- Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser 

rescindido por livre decisão da prefeitura municipal de Ipubi, a qualquer época, 
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sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer 

título, garantindo-lhe apenas o pagamento do material fornecido/produtos e 

devidamente recebidos deduzido o valor correspondente às multas porventura 

existentes. 

25.6- A inexecução total ou parcial deste processo, dará ensejo à sua rescisão, 

assegurada  a previa defesa em observância das disposições deste e da Lei nº 

8.666/93, notadamente nos artigos 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79 e 80 

da Lei 8.666/93, e suas modificações, sem prejuízo das penalidades 

determinadas em lei e neste instrumento. 

25.7- Constituem motivos para rescisão do contrato 

a)- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

b)- O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 

c)- A lentidão do seu cumprimento, levando o Prefeitura Municipal de Ipubi a 

comprovar a impossibilidade de aquisição dos produtos nos prazos estipulados. 

d)- Não iniciar ou contrato de fornecimentos dos produtos dentro prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas para entregar os produtos, a contar da data de 

emissão da Ordem de Fornecimento pelo Município. 

e)- Paralisar o fornecimento dos produtos por mais de 07 (sete) dias 

consecutivos, sem justa causa e prévia comunicação ao Município; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato 

com outrem, a cessão ou incorporação do(a) contratado(a), não admitidas 

neste edital e no contrato, sem anuência do órgão. 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 

superiores; 

h)- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em livro de 

ocorrência. 

i)- a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

j)- a dissolução da sociedade; 

k)- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que prejudique a execução do contrato; 
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l)- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratado e exarado processo administrativo a eu se 

refere o contrato. 

m)- Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 

município, decorrentes de produtos/peças, já recebidos ou executados, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações até que se normalize a situação; 

n)- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento dos produtos; 

25.8- Em caso de rescisão contratual nas formas previstas no subitem 25.7, 

alínea “a” até “n”, terá o contratado o direito, exclusivamente, ao pagamento da 

aquisição dos produtos. 

25.9- Quando a rescisão ocorrer com base no subitem 25.7, alínea “i” até “n”, 

sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a rescisão. 

 

26- DAS PENALIDADES 

26.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio a citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a administração pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e demais 

cominações legais. 

26.2- A contratada ficará, ainda sujeita as seguintes penalidades, em caso de 

inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

mora na execução ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 
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devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 

garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, 

cumulativamente ou não: 

I – advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93, 

poderá ser aplicada nos seguintes caos; 

a)- descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na 

licitação; 

b)- outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 

grave. 

II – multa, que deverá ser recolhida através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM, em qualquer agência integrante da rede de arrecadação, nos 

seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens 

não entregues; 

b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 

c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto 

fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois 

por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos 

bens não substituídos/corrigidos; 

d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, 

entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que 

se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento 

rejeitado; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com 

alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 

anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento; 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 

Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

26.3- Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que 

couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 

8.666/93 e posteriores alterações. 

26.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor 

contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

26.5- Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada 

as importâncias alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

26.6- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal de 

Ipubi-PE, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do 

recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado no pagamento a que a contratada fizer jus. Em 

caso de inexistência ou insuficiência de crédito da contratada, o valor devido 

será cobrado administrativamente ou inscrito na Dívida Ativa do Município de 

Ipubi e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos 

correspondentes.  

26.7- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 26.2 supra, poderão ser 

aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação. 

I- Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

II- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração 

pública, em virtude de atos ilícitos praticados; 

III- Sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

26.8- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 26.2 supra, poderão 

ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa 

prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

26.9- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o 

contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe 
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será encaminhada, estará sujeita a multa de 5,00% (cinco por cento) do valor 

total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por 

caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 

26.10- As sanções previstas no item 26.7 supra não se aplicam às demais 

licitantes que, apesar de vencedoras, venham a ser convocadas para 

celebrarem o termo de contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas comunicarem o seu desinteresse. 

 

27- DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

27.1- As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o 

processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções 

previstas na legislação brasileira. 

 

28- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1- Ficará assegurado ao Pregoeiro e a Secretaria de Administração do 

Município de Ipubi o direito de: 

28.1.1- Adiar a data de abertura da presente licitação, dando conhecimento aos 

interessados, notificando por escrito, às licitantes que tenham retirado o edital, 

com antecedência mínima de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da 

data inicialmente marcada. 

28.1.2- Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer 

tempo, desde que ocorrentes a hipóteses de ilegalidades ou interesse, dando 

ciência aos interessados. 

28.2- A participação neste pregão implicará aceitação integral e irretratável das 

normas do edital e do termo de referenciam, bem como na observância dos 

preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnações e 

recursos. 

28.3- É facultada ao Pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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28.4- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo ou supressões, 

conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e § 2º, inciso II do art. 65 a 

Lei 9.648/98; 

28.5- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

28.6- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato 

público do Pregão, será assinado pelo Pregoeiro, ressaltando-se que poderá 

constar a assinatura da equipe de apoio, bem como de representantes 

credenciados, sendo-lhes facultado este direito. 

28.7- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Ipubi-PE, não será, em nenhum 

caso, responsável por estes custos, independentemente de condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

28.8- As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses 

públicos e o da administração, sem comprometimento da segurança da 

contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante 

a sessão. 

28.9- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do licitante desde que sejam possíveis as aferições das suas 

qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da 

sessão pública deste pregão. 

28.10- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não 

implicarão direito a contratação. 

28.11- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente edital. 

28.12- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de 

início da contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se 

iniciam e se vencem os prazos em dia de expediente normal no Município de 

Ipubi, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
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28.13- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 

propostas. 

28.14- Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das 

especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que a 

inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 

penalidades contratuais. 

28.15- Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a 

fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Prefeitura Municipal de Ipubi-

PE, poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação rescindir o 

contrato e optar pela convocação de demais licitantes na ordem de 

classificação. 

28.16- Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o 

recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, a data de 

abertura ficará transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local 

e horário anteriormente estabelecidos. 

28.17- Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de 

esclarecimentos sobre o disposto no presente edital, deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, à comissão permanente de licitação com endereço 

mencionado no preâmbulo deste edital, dentro do prazo legal, que serão 

respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, 

por meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante 

termo de retirada do edital. Demais informações poderão ser obtidas pelo 

telefone nº (0xx87) 3881-1156. 

28.18- As impugnações os recursos constantes deste edital, eventualmente 

interpostos, serão dirigidas a Prefeitura Municipal de Ipubi-PE, por intermédio 

do Pregoeiro e protocolizado exclusivamente no endereço mencionado no 

Preâmbulo do Edital.     

28.19- Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e Equipe. 

28.20- Os interessados, ao participarem do Pregão expressam, 

automaticamente, sua total concordância aos termos deste edital, não podendo 

alegar, posteriormente, desinformação sua ou de representante.  
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28.21- Este edital está disponível gratuitamente no endereço indicado adiante: 

Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura 

Pça. Agamenon Magalhaes, s/n, centro, Ipubi-PE, CEP 56.260-000  

Telefone/Telefax (0xx87)3881-1156 

E-mail: wilsonipubilicitacao@hotmail.com 

 

Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020.  

 

 

____________________________________________ 

Wilson Alves da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro 

Portaria nº 001/2020 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Licitatório n.º 008/2020 (FMS) 

Pregão Presencial n.º 006/2020 (FMS) 

 

 

1- OBJETO 

1.1- Constitui objeto desta licitação a aquisição de Material Odontológico para 

as Unidades Mistas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, com 

entrega de forma parcelada, pelo período de 10,5 (dez e meio) meses, no 

exercício de 2020, para atender as necessidades da secretaria municipal de 

saúde, que usará como referência as estimativas realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

2- FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1 Os recursos estão previstos na lei Orçamentária Municipal e tem amparo 

legal disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei que Regulamenta 

o Pregão, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e nos Decretos 5.450 e 

Decreto nº 5.504 da Presidência da República, editados respectivamente em 

31 de maio e 05 de agosto de 2005 e na Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

3- JUSTIFICATIVA: 

3.1- Os produtos serão usados para manutenção da Secretaria Municipal de 

Saúde de Ipubi (Fundo Municipal de Saúde), visando a melhoria na Saúde. 

 

4.-DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1- Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do produto, 

embalagem, tipo ou modelo, marca, a quantidade solicitada, o valor unitário e 

total para cada Item, em moeda nacional em algarismos de até 03 casas 

decimais e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, 

transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os 

produtos, mesmo que não estejam registrados nestes documentos; 
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4.2- A empresa deverá fazer constar da sua proposta a garantia dos produtos 

contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem sob pena de 

constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e a empresa 

submetida às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de 

Fornecedores Municipais de Ipubi. 

4.3- será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor 

valor, por Item, dede que atenda as exigências contidas neste Termo de 

Referência e no Edital de Pregão. 

 

5-DO FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1- Para o fornecimento dos produtos serão emitidas as ordens de Compra, 

em conformidade com as propostas vencedoras, para as empresas vencedoras 

de cada Item. 

5.2- O prazo de vigência do contrato será de 10,5 (dez e meio) meses, após a 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo por 

iguais períodos. 

 

6. DO REAJUSTE 

6.1-O valor será fixo e irreajustável, salvo nos casos previstos na Lei. 

 

7- LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS. 

7.1- Os produtos deverão ser entregues no deposito da Secretaria de Saúde do 

Município de Ipubi - PE, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 

17:00 horas de segunda a sextas–feiras.  

7.2- As empresas vencedoras da licitação terão o prazo máximo de 03 (três) 

dias corridos para a entrega dos produtos, contados a partir da data de 

recebimento da ordem de compra, onde deverão ser faturados de acordo com 

o solicitado, e enviado juntamente com respectivas fatura e Nota Fiscal e 

apresentar recibo, além da cópia da ordem de compra. 

7.3- Os produtos serão recebidos por servidor designado e responsável pelo 

Setor da Secretaria de Saúde de Ipubi. 
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8- DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

8.1-Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, para efeito de posterior 

verificação da sua conformidade com as especificações constantes da proposta 

da empresa, marca, tipo ou modelo, embalagem e especificações técnicas e 

nível de desempenho mínimo exigido. 

8.2- Definitivamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

prazo da condição anterior, após a verificação da qualidade e quantidade do 

produto solicitado e consequente aceitação mediante termo de recebimento 

definitivo assinado pelas partes. 

8.3- Se na entrega estiver presente um representante do fornecedor, o 

recebimento será definitivo verificando-se a conformidade do produto com a 

proposta do fornecedor, especificações marca, tipo ou modelo, embalagem, e 

conferindo-se a quantidade e preços unitários e totais conforme o solicitado 

através da ordem de compra. 

 

9– DOS RECURSOS 

9.1. As despesas referentes à aquisição do produto objeto deste Pregão, 

correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da previsto para o 

exercício de 2020: 

Secretaria Municipal de Saúde-FMS  

MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 

MATERIAL ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 

 

10- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1- O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas contratuais e as normas dispostas na Lei n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução, total ou parcial. 
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11. -DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 

11.1- A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretária Ordenadora de 

Despesa ou por servidor por ele designado para esse fim. 

11.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, 

para a adoção das medidas convenientes. 

11.3-O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no 

interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios 

redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

12- DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

12.1- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Ipubi - PE 

12.2- Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o 

processo desta compra. 

12.3- Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em 

desacordo com as especificações exigidas, padrões de qualidades exigidos, 

com defeito, vícios ou que vier a apresentar problema quanto ao seu consumo 

dentro do período de garantia. 

12.4- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do produto a 

secretaria de Saúde incluindo as entregas feitas por transportadoras. 

12.5- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido. 

12.6- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

Administração, durante a execução do contrato. 

12.7- Aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado no contrato, na forma do art. 65 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 



ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
___________________________________________________________________________ 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

13- DA GARANTIA E VALIDADE DOS PRODUTOS 

13.1- Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantias, referentes a 

defeitos de fabricação, embalagem ou outros, por período mínimo de 06(seis) 

meses, e de acordo com o Código de defesa do Consumidor. 

 

14. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

14.1-Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir 

suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda. 

14.2- Rejeitar no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com 

as especificações constantes do Termo de Referência; 

14.3- Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos 

acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os 

recebimentos dos produtos pela Secretaria de Saúde do Município de Ipubi. 

14.4- designar servidor da secretaria de Saúde para proceder ao recebimento 

dos produtos. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1- O pagamento será feito por meio de cheque, no prazo de até 30(trinta) 

dias, a contar da certificação de os produtos foram aceitos, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo descrição dos bens, 

quantidades, número do lote, preços unitários e o valor total, nota de entrega 

atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas se houver, ou 

através de Ordem Bancária em quaisquer banco indicado na proposta, 

devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agencia e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

16- DA ESTIMATIVA 

16.1- O valor estimado desta licitação é de R$ 391.514,60 (trezentos e noventa 

e um mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos) 

Ipubi-PE, 04 de fevereiro de 2020 

 

   ________________________________________ 

Wilson Alves da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro 

Portaria n.º 001/2020 
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020 

LOTE I 

MATERIAL ODONTOLÓGICO 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. 
MARCA/ 

DISTRIBUIDOR(A) 
QUANT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Abridor de boca infantil e adulto em silicone 

- Autoclavável a 134°C 

- DIMENSÕES: 1.Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 2. 

Infantil: 30 x 25 x 18 mm UNID  30 

9,00 270,00 

2 Ácido Fosfórico a 37% Gel com 3 seringas de 

3mLcom ponta de metal UNID.   500 

6,60 3.300,00 

3 Água Destilada 5l 

• Quimicamente pura, isenta de sais solúveis; 

• Apropriada para uso em autoclaves; UNID  300 

15,00 4.500,00 

4 Agente de União (Adesivo) 

- Incorpora os dois componentes, primes e 

agente adesivo em um ÚNICO FRASCO 

(simplificando os procedimentos clínicos) - 

Acetona como solvente. - Liberação de Flúor. - 

Forma zona híbrida uniforme e estável. 4ML UNID.   150 

26,90 4.035,00 

5 Agulha Gengival curta c/100 unid. 

- Bisel tri facetado e cânula siliconizada; 

- Cânula altamente flexível (permite maior 

agilidade do profissional durante o uso); 

- Canhão centraliza e fixa a agulha; 

- Canhão com rosca universal para as seringas 

carpules; 

- Agulha apresenta dois protetores que formam o 

estojo plástico da agulha gengival; 

- Esterilização a oxido de etileno (garantia de 

esterilidade por 5 anos da data de fabricação. CX   200 

46,00 9.200,00 

6 Agulha Gengival longa c/100 unid. 

 Cânula altamente flexível permitindo maior 

agilidade do profissional durante o uso não 

ocorrendo quebra da cânula; 

- Bisel interno com ângulo curto  

- Agulha penetra no tubete sem que ocorra 

retenção de borracha que provocaria 
CX   200 

46,00 9.200,00 
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entupimentos;  

- Canhão centraliza e fixa a agulha  

- Permite fixação segura da cânula no canhão;  

- Fixação segura em qualquer modelo e marca de 

seringa de carpule não provoca vazamentos. 

7 Álcool 70% 1000 ml 

• Uso Hospitalar e odontológico. 

• Destinado à desinfecção de superfícies fixas em 

ambientes hospitalares, clínicos e farmacêuticos. 

• Desinfecção de artigos não críticos, como 

vidros, termômetros, estetoscópios, otoscópios, 

artigos metálicos (material odontológico), etc UNID.   500 

9,00 4.500,00 

8 Álcool Iodado 0,1% 1000 ml 

Indicada como antisséptico tópico, utilizada em 

curativos no tratamento de feridas. 

* Solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo. UNID.   100 

19,60 1.960,00 

9 Alginato Presa Rápida 

- Alginato com 5 dias de estabilidade dimensional, 

o modelo pode ser vazado se for mantido em 

embalagem hermeticamente fechada - 

Tixotrópico, apresenta elevada recuperação 

elástica. - Alginato livre de poeira, de presa rápida 

- Polimerização rápida. - Facilmente misturável - 

Rápida absorção de água em 5 seg. - Com as 

seguintes indicações: - Pontes e coroas 

provisórias Prótese removíveis Modelo de Estudo 

Antagonista de prótese fixa e removível - Dados 

Técnicos: Tempo de mistura: < 30'' Tempo Total 

de Trabalho: 1'05'' Permanência na Cavidade 

Oral: 45'' Tempo de Presa: 1'50'' - Pacote 

contendo 454g Pct  200 

43,20 8.640,00 

10 Algodão em Rolete c/100 unid. 

- Confeccionadas com fibras 100% algodão. 

- Macias e com ótimo poder de absorção.  

- Roletes mais finos e rígidos. PCT   500 

3,80 1.900,00 

11 Algodão Hidrofilo 500g 

Produzido a partir de rigorosa seleção de fibras 

naturais, 100% puro algodão hidrofilizado PCT   150 

16,30 2.445,00 

12 Anestésico Lidocaína + Epinefrina (Cloridrato 

de lidocaína 36mg + epinefrina 18ug) 

Contendo 50 tubetes de 1,8 ml CX   600 

119,45 71.670,00 
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- Isento de Metilparabeno 

- Embalagem em blisters lacrados com 10 

tubetes, minimizando a contaminação externa. 

- Acondicionados em tubetes de cristal, que: 

permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo; 

13 Anestésico Lidocaína + Fenilefrina  

contendo 50 tubetes de 1,8 ml 

Indicado para anestesia local, por infiltração 

terminal ou bloqueio regional, em odontologia e 

cirurgia. CX   800 

64,80 51.840,00 

14 Anestésico Mepvis s/vaso c/50 unid. 

- Anestésico injetável local à base de 

Mepivacaína sem vaso-constritor; 

- Isento de Metilparabeno; 

- Acondicionados em tubetes de cristal; 

- Suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado; 

- Ausência de porosidade do cristal; 

- Indicado para procedimentos em 

odontopediatria ou de curta duração; 

- Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados 

em blisters. CX   20 

169,60 3.392,00 

15 Anestésico Prilocaína + Felipressina 

(Cloridrato de Prilocaína 3% com Felipressina) 

Caixa c/ 50 tubetes de cristal de 1,8 ml, 

acondicionados em blisters lacrados com 10 

tubetes cada. CX   80 

183,40 14.672,00 

16 Anestésico Tópico Gel 

- Sua composição na forma de gel hidrossolúvel 

de alta viscosidade e baixa tensão superficial, 

proporciona contato íntimo e prolongado do 

anestésico com o tecido, produzindo anestesia 

eficiente de longa duração(aproximadamente 20-

30 minutos). 

- Tem sabor agradável; 

- Não deixa gosto amargo na boca; 

- Não provoca absorção sistêmica. 

* Início da ação rápida de aproximadamente 15 

segundos quando aplicado sobre a mucosa 

bucal. 
UNID.   120 

10,00 1.200,00 
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* Nome da Substância Ativa (DCB): 

BENZOCAÍNA 200mg 

Embalagem com 12g 

17 Aplicador Microbrush  

- Indicados para levar e aplicar soluções como: 

evidenciadores, adesivos, selantes, soluções 

hemostáticas, ácidos etc. 

- Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com 

cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm 

(1,4 de gota), fino 1,5mm (1/8 de gota) e extra 

fino 1,0mm (1/16 de gota) 

- Embalagem com 100 unidades CX   200 

16,80 3.360,00 

18 Babador Adulto  

- Impermeável em PLÁSTICO com viés. 

* Fechamento em velcro. 

* Pode ser lavado 

Altura: 61cm 

Largura: 47cm UNID.   30 

16,40 492,00 

19 Babador Infantil  

- Impermeável em PLÁSTICO com viés. 

* Fechamento em velcro 

* Pode ser lavado 

Altura: 59 cm 

Largura: 49 cm UNID.   30 

16,40 492,00 

20 Bloco para Espatulação 

Tamanho: 15x7,5cm Contendo 50 folhas UNID.   50 

8,20 410,00 

21 Broca Carbide Cirúrgica 3 Alta Rotação 

- Possui 6 lâminas em espiral desenhadas para 

uma remoção mais eficiente de resíduos. 

Especialmente adaptadas para trabalho na 

estrutura óssea devido ao ângulo de corte de 

suas lâminas. 

- Carbide esférica, 3, 25mm, alta rotação  UNID  120 

17,50 2.100,00 

22 Broca Carbide Esférica 4 Alta Rotação. 

 UNID  120 

11,90 1.428,00 

23 Broca Carbide Cirúrgica 5 UNID  120 19,80 2.376,00 

24 Broca Carbide Cirúrgica 702 UNID  120 19,80 2.376,00 

25 Broca Cirúrgica Zecrya 23mm UNID  120 37,00 4.440,00 

26 Broca Cirúrgica Zecrya 28mm UNID  120 37,00 4.440,00 

27 Broca de Baixa Rotação Esférica ½  UNID.   120 11,90 1.428,00 
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28 Broca de Baixa Rotação Esférica 2 UNID.   120 11,90 1.428,00 

29 Broca de Baixa Rotação Esférica 4  UNID.   120 11,90 1.428,00 

30 Broca de Baixa Rotação Esférica 6  UNID.   120 11,90 1.428,00 

31 Broca Diamantada 1011 UNID.   120 3,00 360,00 

32 Broca Diamantada 1012 UNID.   150 3,00 450,00 

33 Broca Diamantada 1014 UNID.   150 3,00 450,00 

34 Broca Diamantada 1014HL UNID.   150 3,00 450,00 

35 Broca Diamantada 1016 UNID.   150 3,00 450,00 

36 Broca Diamantada 1016 HL  UNID.   150 3,00 450,00 

37 Broca Diamantada 1019 UNID.   150 3,00 450,00 

38 Broca Diamantada 1023 UNID.   150 3,00 450,00 

39 Broca Diamantada 1045 UNID.   150 3,00 450,00 

40 Broca Diamantada 1092 UNID.   150 3,00 450,00 

41 Broca Diamantada 1112 UNID.   150 3,00 450,00 

42 Broca Diamantada 1190 UNID.   150 3,00 450,00 

43 Broca Diamantada 2112 UNID.   150 3,00 450,00 

44 Broca Diamantada 2135 F  UNID.   150 3,00 450,00 

45 Broca Diamantada 2135 FF UNID.   150 3,00 450,00 

46 Broca Diamantada 3097 UNID.   150 3,00 450,00 

47 Broca Diamantada 3099 UNID.   150 3,00 450,00 

48 Broca Diamantada 3113 UNID.   150 3,00 450,00 

49 Broca Diamantada 4138 UNID.   150 3,00 450,00 

50 Caixa coletora de material pérfuro-cortante 

13litros 

- Utilizada para o descarte adequado de materiais 

infectados; 

- Produto confeccionado em papelão ondulado; 

- Possui fundo resistente; 

- Alça dupla para transporte; 

- Tampa para fechar o bocal localizado na parte 

superior da caixa; 

- Capacidade: 13 litros UNID  80 

6,70 536,00 

51 Câmara Escura de Revelação Odontológica 

- Tampa e base removíveis que facilitam 

higienização e reposição dos químicos; 

- Amplo visor de acrílico vermelho translúcido 
UNID.   03 

261,50 784,50 
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com proteção ultravioleta;  

- Base removível facilitando coleta de resíduos 

limpeza e desinfecção; 

- Copos de fácil reposição e que permitem maior 

economia de químicos. 

- Não há necessidade de troca de  

lâmpadas e não utiliza energia elétrica;  

52 Cartão de Raio X com 02 furos c/ 100 unid 

(PAPEL 240 GRAMAS) PCT   20 

12,70 254,00 

53 Cimento de Hidróxido de Cálcio Radiopaca 

- Indicado para o capeamento pulpar e 

forramento protetor sob materiais restauradores, 

cimentos e outros materiais de base. 

- Não inibe a polimerização de resinas auto ou 

fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração 

semelhante à da dentina, o que impede a 

influência na coloração final das restaurações em 

resinas compostas. 

- Formulação para apresentar alta resistência à 

dissolução causada pelos ácidos utilizados no 

condicionamento das estruturas dentais.  

-Apresentação: 1 Tubo de Pasta Base 13g. 1 

Tubo de Pasta Catalisadora 11g. 1 Bloco de 

Mistura. UNID.   120 

34,85 4.182,00 

54 Clorexidina 0,12% - enxaguatório bucal - 1000 

ml 

- Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 

à 0,12% antisséptico eficaz no controle da placa 

bacteriana, na prevenção das doenças gengivais 

com ação comprovadamente segura na 

eliminação dos germes que causam a gengivite e 

a progressão de doenças periodontais. 

Atua reduzindo significativamente o número de 

microrganismos gram. positivos, gram. negativos 

e algumas leveduras na placa e saliva após o 

uso, com redução de até 99% das bactérias após 

30 seg. de bochecho. UNID.   60 

21,80 1.308,00 

55 Clorexidina 2% 1L- Degermante 

Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 

tensoativos, indicada como antisséptico tópico, 

antissepsia da pele no pré-operatório. UNID  30 

20,00 600,00 

56 Colgadura individual 

- Indicado para auxiliar no manuseio de RAIO-X. 

- Para radiografias periapicais. 
UNID.   30 

4,50 135,00 
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- Produzido em Aço Inox. 

- Tamanho: 8 cm. 

57 Compressa de Gaze com 500unid. 

- Fios 100% algodão hidrófilo, alvejadas e isentas 

de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 

corantes corretivos e alvejantes ópticos. 

- Medidas 7,5x7,5cm. 

- Não soltam fiapos, pois possuem acabamento 

lateral em toda a sua extensão. 

- 13 Fios. 

- 5 dobras e 8 camadas PCT   500 

14,90 7.450,00 

58 Creme Dental 90g UNID.   1000 3,80 3.800,00 

59 Cunha de Madeira c/100 unid 

Produzidas com madeira especial; 

Geometria simétrica e ângulos agudos; 

Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o 

manuseio com a pinça; 

Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; 

Absorve bem a umidade da boca; 

Não solta tinta. 

Não necessitam de recortes ou ajustes e 

garantem a fixação das matrizes, proporcionando 

restaurações livres de excesso subgengival e 

com perfeito contorno. PCT   40 

13,40 536,00 

60 Escovas Dentais Adulto 

- Cabo em Material Plastico Flexível e Borracha 

Termoplástica. 

- Cerdas Flexíveis em Nylon. 

- Com Protetor de Cerdas e Cabo Antiderrapante 

- Cerdas Macias 

- Escova com cerdas arredondas UNID  4000 

1,90 7.600,00 

61 Escovas Dentais Infantil 

- Cabo em Material Plastico Flexível e Borracha 

Termoplástica. 

- Cerdas Flexíveis em Nylon. 

- Com Protetor de Cerdas e Cabo Antiderrapante 

- Cerdas Macias 

- Escova com cerdas arredondas UNID  4000 

1,80 7.200,00 

62 
Escova de Robinson para contra ângulo – 

UNID.   300 1,70 510,00 
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Cônica 

-Cerdas de nylon 

- Para utilização em baixa rotação no contra 

ângulo (CA) 

- Cerdas: Macias 

63 Escova de Robinson para contra ângulo – 

Reta 

-Cerdas de nylon 

- Para utilização em baixa rotação no contra 

ângulo (CA) 

- Cerdas: Macias UNID.   300 

1,70 510,00 

64 Espelho Bucal n. 5 

- Aço Inox. 

- Nº 5 UNID  300 

6,20 1.860,00 

65 Eugenol Líquido  

-Embalagem com 20 ml UNID.   60 

23,60 1.416,00 

66 Filme Radiográfico Intraoral Periapical 

* Embalagem com 150 unidades; 

* Medidas: 30.5 x 40.5 mm; 

* Embalagem extra macia e com cantos 

arredondados 

* Compatível com todos os aparelhos de raios-X 

do mercado 

* Velocidade E; 

* Arquivamento garantido por até 30 anos CX   20 

208,00 4.160,00 

67 Fio de Sutura Nylon 4.0 c/ agulha 17mm  c/24 

unid. 

* Fio de Nylon Monofilamento preto; 

* Agulha aço inox cortante; 

* Agulha meio arco de 17 milímetros; 

* Agulha siliconizada, que permite uma 

penetração suave; 

* Atóxico, não-pirogênico, de uso único;  

* Esterilizado em Raio Gama; 

* As agulhas inspecionadas individualmente 

quanto à ponta, lubrificação e fixação para 

garantir punção fácil e segura; 

* Embalados individualmente em Papel Grau 

Cirúrgicos, com embalagem primária com 
CX   200 

41,95 8.390,00 
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envelope metalizado internamente, garantindo a 

integridade do fio. 

68 Fio de Sutura Seda 4.0 c/ agulha 17mm  c/24 

unid. 

 *Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo 

cortante 1,7cm. 

* Fio sintetizado com material natural, filamento 

de Seda Natural e Trançada. 

* Esterilizado em Raio Gama. 

* As agulhas são inspecionadas individualmente 

quanto à ponta, lubrificação e fixação para 

garantir punção fácil e segura. 

* Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. 

* Embalados individualmente em Papel Grau 

Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária 

trata-se de envelope metalizado internamente, 

garantindo a integridade do fio. 

* Uso exclusivo em Odontologia. 

* Validade: 5 anos. CX   400 

51,90 20.760,00 

69 Fio Dental c/500m  

* Rolo acondicionado em um prático estojo com 

tampa transparente; 

* Tampa do fio dental com cortador para facilitar o 

uso diário. 

Embalagem: fio dental 500 metros PCT   50 

19,65 982,50 

70 Fita Matriz de Aço 0.5  

05x0,05x500mm Confeccionada de aço 

inoxidável; * Superfície uniforme; * Bordas não 

machuca o paciente; * Flexível: Promove o 

contorno proximal; * Fácil remoção sem danificar 

a restauração. c/12. PCT   50 

22,00 1.100,00 

71 Fita Matriz de Aço 0.7  

 Fita Matriz de Aço 0.7 *07x0,05x500mm 

*Confeccionada de aço inoxidável; * Superfície 

uniforme; * Bordas não machuca o paciente; * 

Flexível: Promove o contorno proximal; * Fácil 

remoção sem danificar a restauração. c/12 PCT   50 

25,90 1.295,00 

72 Fita para Autoclave 19mmX30m 

* Fita adesiva confeccionada com dorso de papel 
crepado à base de celulose; 
* Possui listra indicador do processo de 
esterilização, mudando da coloração amarela 
para marrom; 
* Não mancha o pano; 
* Descola sem rasgar; 
* Possui resina acrílica impermeabilizante; 

* Indicador de esterilização. 
UNID  120 

7,60 912,00 
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73 Fita Poliéster  

* 10x120x0,05mm* Utilizada para separar o dente 

a ser restaurado do dente vizinho; * Tira 

transparente; c/50 PCT   60 

2,20 132,00 

74 Fixador Radiográfico  

* Embalagem com 1 frasco de  500ml; 

* Fixador de imagem para película de filme para 

Raio-X UNID.   20 

20,00 400,00 

75 Flúor Gel Acidulado 200ml  

*Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. 

* Flúor fosfato acidulado 1,23%. 

* Flúor acidulado pigmentado. 

* Aplicação segura e prática devido à sua 

tixotropia; 

* Grau de viscosidade mantém o gel na moldeira 

sem escorrer. 

* Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 

penetra nas áreas interproximais UNID.   250 

5,80 1.450,00 

76 Formocresol  

* Material para Mumificação da Polpa Dental 

* Frasco com 10ml UNID.   30 

11,25 337,50 

77 Gesso Pedra tipo III 

* Indicado para uso em odontologia e prótese 

dentária 

* Menor consumo de água e maior resistência 

mecânica; 

* Menor tempo para enchimento dos moldes; 

* Melhor Facilidade na espatulação 

Embalagem com 1kg Kg  200 

9,70 1.940,00 

78 Glutaraldeido 2%  

Embalagem com 1 litro 

Pronto uso, não deve ser diluído em água. 

* Reutilização por até 30 dias, 

* PH neutro preservando os materiais UNID.   30 

20,00 600,00 

79 Grau Cirúrgico 30x100cm 

* Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para 
garantir a resistência mecânica, barreira 
microbiológica e o controle da porosidade para 
manutenção da esterilidade; 
* Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem 
corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos 
e inodoro; 
* Contendo o numero de lote de fabricação. 

UNID  100 

171,60 17.160,00 
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* Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 
* Cores diferenciadas nos indicadores antes e 
após a esterilização 

80 Grau Cirúrgico 20x100cm 

*Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para 
garantir a resistência mecânica, barreira 
microbiológica e o controle da porosidade para 
manutenção da esterilidade; 
* Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem 
corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos 
e inodoro; 
* Contendo o numero de lote de fabricação. 
* Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 
* Cores diferenciadas nos indicadores antes e 

após a esterilização UNID  50 

113,85 5.692,50 

81 Papel Toalha Interfolhado Branco 

* Conteúdo: 1000 folhas 
* Medidas: 20cm x 21cm  

PCT   400 

24,20 9.680,00 

82 Hidróxido de Cálcio P. A. 10g  

* Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (100%) 

 * pH 12,4 

* Embalagem 01 pote de 10g UNID.   40 

8,45 338,00 

83 Ionômero de Vidro Restaurador KIT  

* Cimento à base de ionômero de vidro de presa 

química, para restauração dental apresentado na 

forma de pó que deve ser misturado ao ácido 

poliacrílico no momento da sua utilização; 

* Deve aderir ao esmalte e à dentina e possuir 

propriedade anticariogênica; 

* Alta liberação de flúor e pH equilibrado; 

*Conteúdo: 

- 1 frasco de cimento em pó com 10g. 

- 1 frasco de líquido com 8g. 

- 1 dosador de pó. 

- 1 bloco de espatulação UNID.   120 

51,25 6.150,00 

84 IRM 

* Cimento provisório Indicado para restaurações 
temporárias de longa espera; 
* Alto vedamento marginal; 

* Presa rápida; 

* Alta resistência à compressão; 

* Propriedades sedativas; 

* Maior agilidade; 

* Facilidade e rapidez de manipulação; 

* Menor índice de dor pós-operatória. 

* À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado 
UNID  15 

29,00 435,00 
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por polímeros; 

* Material restaurador intermediário; 

* Pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; 

*Kit c/ 1 frasco do pó c/ 38g e 1 frasco do líquido 

c/ 15ml. 

85 Kit de 2 Grampos para Matriz Universal com 

protetores de silicone  

* sistema de matrizes pré-formadas e 

descartáveis; 

* indicado para restaurações classe II; 

* composto por matrizes pré-formadas e grampos 

com protetores de silicone  para a sua fixação e 

proporcionam melhor adaptação do conjunto; 

*design das matrizes favorece o restabelecimento 

da anatomia do dente; 

*Proporciona melhor acabamento da restauração; 

*Promove agilidade no tratamento. UNID  25 

357,20 8.930,00 

86 Lâmina de Bisturi n. 15 c/ 100 unid 

* Confecionada em aço carbono; 

* Esterelizado por Raio Gama Produto Estéril; 

* Uso único; 

* Grande resistência à corrosão e perda de 

afiação; 

* Embaladas individualmente em material 

aluminizado; 

* Mantém-se estéreis preservando a integridade 

asséptica do produto; 

* Caixa com 100 unidades. CX  20 

38,00 760,00 

87 Limalha de prata cap. de 1 porção 

* Consistência da mistura de GS-80; 

* Facilidade de manipulação e de aplicação, 

condensabilidade, brunimento, qualidade no 

contato interproximal, escultura e características 

de presa, asseguram que o resultado final da 

restauração esteja de acordo com as 

necessidades do profissional; 

* Presa Regular 

* Variação dimensional positiva; 

* Assegura um excelente selamento nas 

margens; 

* Variação negativa contribui para sensibilidade 

no pós-operatório; 

 * Não contém zinco; CX   50 

90,00 4.500,00 
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* Isento da fase Gama II; 

* Alto teor de cobre; 

* Grande resistência à compressão; 

* Baixo creep, inibindo a expansão tardia; 

* Integridade marginal comprovada ao longo de 

15 anos de uso; 

* Cada cápsula contém pó de limalha de prata e 

mercúrio; 

* Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 

28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. 

* Embalagem Zip com 50 cápsulas de 1 porção 

88 Limalha de prata cap. de 2 porção 

* Consistência da mistura de GS-80; 

* Facilidade de manipulação e de aplicação, 

condensabilidade, brunimento, qualidade no 

contato interproximal, escultura e características 

de presa, asseguram que o resultado final da 

restauração esteja de acordo com as 

necessidades do profissional; 

* Presa Regular 

* Variação dimensional positiva; 

* Assegura um excelente selamento nas 

margens; 

* Variação negativa contribui para sensibilidade 

no pós-operatório; 

 * Não contém zinco; 

* Isento da fase Gama II; 

* Alto teor de cobre; 

* Grande resistência à compressão; 

* Baixo creep, inibindo a expansão tardia; 

* Integridade marginal comprovada ao longo de 

15 anos de uso; 

* Cada cápsula contém pó de limalha de prata e 

mercúrio; 

* Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 

28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio; 

* Embalagem Zip com 50 cápsulas de 2 porções. UNID.   50 

156,00 7.800,00 

89 Luva cirúrgica estéril Tamanho 6,5 

* Embalagem "wallet", possui indicação de mão 

direita e esquerda e proporciona abertura 

asséptica. CX  120 

87,55 10.506,00 
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* Com pó bioabsorvível 

* Formato anatômico 

* Esterilizada por radiação Gama 

* Superfície lisa 

* Microtexturizada na ponta dos dedos 

* Embalada em envelope contendo um par de 

luvas 

* Confeccionada em látex 100% natural 

* Alta sensibilidade tátil 

* Superfície texturizada e antiderrapante 

* Baixo nível de proteínas 

* Atóxica e apirogênica; 

* Descartável e de uso único. 

* Caixa com 50 pares 

90 Luva cirúrgica estéril Tamanho 7 

* Embalagem "wallet", possui indicação de mão 

direita e esquerda e proporciona abertura 

asséptica. 

* Com pó bioabsorvível 

* Formato anatômico 

* Esterilizada por radiação Gama 

* Superfície lisa 

* Microtexturizada na ponta dos dedos 

* Embalada em envelope contendo um par de 

luvas 

* Confeccionada em látex 100% natural 

* Alta sensibilidade tátil 

* Superfície texturizada e antiderrapante 

* Baixo nível de proteínas 

* Atóxica e apirogênica; 

* Descartável e de uso único. 

* Caixa com 50 pares CX  120 

87,55 10.506,00 

91 Luva cirúrgica estéril Tamanho 7,5 

* Embalagem "wallet", possui indicação de mão 

direita e esquerda e proporciona abertura 

asséptica. CX  120 

87,55 10.506,00 
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* Com pó bioabsorvível 

* Formato anatômico 

* Esterilizada por radiação Gama 

* Superfície lisa 

* Microtexturizada na ponta dos dedos 

* Embalada em envelope contendo um par de 

luvas 

* Confeccionada em látex 100% natural 

* Alta sensibilidade tátil 

* Superfície texturizada e antiderrapante 

* Baixo nível de proteínas 

* Atóxica e apirogênica; 

* Descartável e de uso único. 

* Caixa com 50 pares 

92 Luva cirúrgica estéril Tamanho 8 

* Embalagem "wallet", possui indicação de mão 

direita e esquerda e proporciona abertura 

asséptica. 

* Com pó bioabsorvível 

* Formato anatômico 

* Esterilizada por radiação Gama 

* Superfície lisa 

* Microtexturizada na ponta dos dedos 

* Embalada em envelope contendo um par de 

luvas 

* Confeccionada em látex 100% natural 

* Alta sensibilidade tátil 

* Superfície texturizada e antiderrapante 

* Baixo nível de proteínas 

* Atóxica e apirogênica; 

* Descartável e de uso único. 

* Caixa com 50 pares CX  100 

87,55 8.755,00 

93 Luva de procedimentos com 100 unid  G 

 * Para procedimentos não cirúrgicos; 

* Uso único, individual e por procedimento, não 

deve ser reprocessado; 

* Anatômicas; 
CX   100 

24,75 2.475,00 
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* Não estéreis; 

* Ambidestras; 

* Caixas dispensadora com 100 unidades cada 

(50 pares). 

94 Luva de procedimentos com 100 unid  M 

* Para procedimentos não cirúrgicos; 

* Uso único, individual e por procedimento, não 

deve ser reprocessado; 

* Anatômicas; 

* Não estéreis; 

* Ambidestras; 

* Caixas dispensadora com 100 unidades cada 

(50 pares). CX   250 

24,75 6.187,50 

95 Luva de procedimentos com 100 unid  P 

* Para procedimentos não cirúrgicos; 

* Uso único, individual e por procedimento, não 

deve ser reprocessado; 

* Anatômicas; 

* Não estéreis; 

* Ambidestras; 

* Caixas dispensadora com 100 unidades cada 

(50 pares). CX   500 

24,75 12.375,00 

96 Luva de procedimentos com 100 unid  PP 

* Para procedimentos não cirúrgicos; 

* Uso único, individual e por procedimento, não 

deve ser reprocessado; 

* Anatômicas; 

* Não estéreis; 

* Ambidestras; 

* Caixas dispensadora com 100 unidades cada 

(50 pares). CX   500 

24,75 12.375,00 

97 Máscara Tripla Face com elástico c/50 unid. 

* Composta por 2 camadas externas de TNT 20 

g/m² e 1 camada interna de filtro de retenção 

bacteriana meltblown 20g/m²; 

* Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 

99,8%  

* Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos 

na ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas);  

* Com elástico 

* Tiras super resistentes de 40 cm de 

comprimento; 

* Com Clips nasal; 

* Solda por ultrassom; 

* Cor branca CX   300 

10,00 3.000,00 
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* 100% polipropileno (não tecido). 

* Não estéril. 

* Não inflamável. 

* Isenta de fibra de vidro. 

98 Obturador provisório 25g  

* Com vasta aplicação nos procedimentos 

clínicos restauradores; * Composição: - Óxido de 

zinco; - Sulfato de zinco; - Sulfato de cálcio; - 

Acetato de polivilina; - Mentol; - Dibutilftalato. * 

Destinado para aplicações de curto prazo (no 

máximo uma ou duas semanas); * Ótimo selador 

para trabalhos que se faznecessário um 

vedamento hermético da câmara pulpar em 

relação ao meio bucal; * Com coloração 

semelhante a do dente, radiopaco, e de 

endurecimento químico; * Agilidade no 

atendimento; * Boa consistência; * Fácil aplicação 

e remoção (broca/ Cureta); * Versão com Flúor; * 

Conteúdo: Pote c/ 20g UNID  120 

14,00 1.680,00 

99 Óleo Lubrificante de alta e baixa rotação 

* Produzido com Óleo Mineral  

*Atóxico de baixa viscosidade 

de fácil aplicação; 

* Utilizado na parte interna dos materiais 

odontológicos; 

* Indicado para lubrificação e prevenção de 

oxidação em rolamentos e mancais de 

deslizamento de instrumentos odontológicos; 

* Indicado para instrumentos de baixa e alta 

rotação; 

* Detém e previne a oxidação devido à umidade 

do ar. 

* Lubrifica, limpa e protege as peças de mão 

odontológicas; 

* Embalagem spray de 200ml(143g); 

* Atoxico; 

* Fácil Aplicação; 

* Não contem CFC (Clorofluorocarboneto); 

* Não evapora em altas temperaturas. UNID.   60 

23,80 1.428,00 

100 Otosporin® 

hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de 

polimixina B 

Forma farmacêutica e apresentação Suspensão 
UNID.   30 

6,40 192,00 
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otológica – Embalagem contendo 10 ml 

* Embalagem com 10ml 

* Princípios ativos 

- hidrocortisona de 10 mg; 

- sulfato de neomicina de 5 mg; 

- sulfato de polimixina B com 10.000 UI. 

101 Óxido de Zinco Pó 50g 

*Cimento obturador provisório biocompatível. 

*Possuir PH é praticamente neutro tendendo para 

ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos 

irritante que outros cimentos. 

* Efeito isolante. 

* Possui contração mínima. 

* Ótimo vedamento marginal. 

* Efeito anódino. 

* Matéria prima de alta qualidade garantindo 

grande teor de pureza. 

* O tempo de manipulação deve ser entre 40-60 

segundos, pois a reação de presa inicia-se 

imediatamente quando o pó entra em contato 

com o líquido. 

*Embalagem com 50g UNID.   60 

6,00 360,00 

102 Papel carbono de articulação 

*Utilizado para marcação de pontos oclusais, 

possibilitando melhor identificação das regiões 

para acabamento em restaurações e superfícies 

dentais. 

* Atingem anatomicamente os pontos oclusais; 

* Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; 

* Papel 100% Vegetal; 

* Espessura de 100 micra. 

* Embalagem com 12 unidades. UNID.   50 

3,50 175,00 

103 Pasta Profilática com Flúor 90g 

* Pasta Profilática suficientemente abrasiva para 

remover de modo eficiente todos os tipos de 

resíduos da superfície dentária sem provocar 

abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. 

* Age como agente de limpeza, confere ao tecido 

duro uma aparência estética e altamente polida. 

* Possuir consistência adequada para ser 

colocada diretamente sobre os dentes, sem que 

escorra para a cavidade bucal. 

* Formulação Sem óleo. 

* Utilizada com escovas de Robinson ou com 
UNID.   120 

9,40 1.128,00 
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taças de borracha. 

* Utilizada como pasta de polimento inicial. 

* Usada em adultos e crianças. 

* Possui flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta 

(verde). 

*Embalagem com 90g 

104 Pedra Pomes 100g 

* Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e 

inalterável ao ar, inodora e insipida. 

*Indicado para a limpeza e polimento do esmalte 

dentário. 

 *Possui tampa flip top, ergo metricamente 

testada para fácil abertura e perfeita vedação. 

* Pó extra fino. 

*Embalagem c/ 1 unidade de 100 g UNID.   60 

4,95 297,00 

105 Posicionador Radiográfico Adulto  

* Posicionador indicado para tomadas 

radiográficas perpicais pela técnica do cone longo 

(paralelismo). 

*Indicado para o apoio e posicionamento do filme 

radiográfico, orientando na angulação do 

aparelho de raios-x, para o diagnóstico 

clínico dos pacientes 

* Esterilizar em autoclave a uma temperatura 

máxima de 135ºC.  

* Especificações Composição: Poliacetal.  

* Validade: Indeterminada. UNID.   03 

90,90 272,70 

106 Posicionador Radiográfico Infantil  

* Posicionador indicado para tomadas 

radiográficas perpicais pela técnica do cone longo 

(paralelismo). 

*Indicado para o apoio e posicionamento do filme 

radiográfico, orientando na angulação do 

aparelho de raios-x, para o diagnóstico 

clínico dos pacientes. 

* Esterilizar em autoclave a uma temperatura 

máxima de 135ºC ou Esterilização química 

* Embalagem com 5 unidade: 

* Posicionador para incisivos e caninos 

superiores e inferiores. 

* Posicionador para molar superior direito e 

inferior esquerdo.  

* Posicionador para molar superior esquerdo e 
UNID.   03 

90,90 272,70 
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inferior direito.  

* Posicionador para radiografia interproximal BITE 

WINGS . 

* Dispositivo para mordida (03 unidades). 

* 1 Pote para armazenamento. 

* Mordedor em silicone ou mordedor 

* Especificações Composição: Poliacetal.  

* Validade: Indeterminada. 

107 Resina Fotopolimerizável EA1  

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.   60 

32,40 1.944,00 

108 Resina Fotopolimerizável EA2 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.   60 

32,40 1.944,00 

109 Resina Fotopolimerizável EA3 UNID.  60 32,40 1.944,00 
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* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  

110 Resina Fotopolimerizável EA3,5 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.   60 

32,40 1.944,00 

111 Resina Fotopolimerizável EB1 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 
UNID.   60 

32,40 1.944,00 
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* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  

112 Resina Fotopolimerizável EB2 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID. 

 

60 

32,40 1.944,00 

113 Resina Fotopolimerizável DA1 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.   UNID.  60 

32,40 1.944,00 

114 Resina Fotopolimerizável DA2 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
UNID.  60 

32,40 1.944,00 
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silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  

115 Resina Fotopolimerizável DA3 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.  60 

32,40 1.944,00 

116 Resina Fotopolimerizável DA3,5 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  
UNID.  60 

32,40 1.944,00 
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* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  

117 Resina Fotopolimerizável DB1 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.  60 

32,40 1.944,00 

118 Resina Fotopolimerizável DB2 

* Consistência: Composta. 

* Preenchimento: 2,5mm. 

* Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 

silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 

* Elevada resistência ao desgaste, o que 

possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a 

grande esforço mastigatório; 

* Material com elevada dureza, resistência à 

compressão e à fratura; 

* Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 

facilitando a confecção de restaurações com boa 

estética, através de técnica simplificada; 

* Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 

propriedades mecânicas. 

* Maior fluorescência.  

* Ótimos resultados estéticos.  

* Alta resistência ao desgaste..  

* Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes 

anteriores ou 20 de posteriores.  UNID.  60 

32,40 1.944,00 

119 Revelador Radiográfico 

Produto pronto para uso e utilizado como 

revelador da imagem na película de filme 

radiográfico. 

O revelador em conjunto com o fixador, possibilita 

a transferência da imagem para película 
UNID.   10 

20,00 200,00 
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radiográfica. 

Conteúdo: Sulfito de Sódio, Dietileno glycol. 

Hidorquinona. 

Embalagem : Frasco com 475 ML de revelador 

dental 

120 Selante Resinoso 

* Selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e 

fissuras. 

* Produto disposto em seringas e vem pronto 

para uso, simplificando a aplicação. 

* O tempo de fotopolimerização é de apenas 20 

segundos (considerando fotopolimerizador com 

ao menos potência de 400mW/cm²), o que 

permite maior controle do procedimento inclusive 

em paciente pediátricos. 

* A carga incorporada ao selante permite maior 

resistência ao desgaste e longevidade da 

aplicação, enquanto que o flúor incorporado atua 

paralelamente na prevenção da cárie. 

* Eficácia: o material possui excelente 

molhabilidade, o que gera adequada capacidade 

de vedação dos sulcos e fissuras. 

* Pronto para uso: a aplicação é feita diretamente 

da seringa, sem necessidade de manipulação. UNID  80 

75,00 6.000,00 

121 Seringa descartável 20ml 

* Desenvolvida para aplicação de medicamentos 

pelas vias hipodérmica, subcutânea, 

intramuscular e endovenosa, em hospitais, 

clínicas, laboratórios e farmácias. 

* Seringas Descartáveis Sem Agulha 

* Bico SLIP - SEM rosca. 

* Latex free. 

* Estéril. Apirogênica. Atóxica. 

* Produto de uso único. 

* Corpo transparente. 

* Cilindro com anel de retenção. 

* Haste com quebra de segurança. 

* Siliconizada. 

* Lote e data de fabricação impressos no corpo 

da seringa. UNID  250 

0,80 200,00 

122 Solução Evidenciador de Placa bacteriana  

* Cora placa antiga (na cor azul) e a placa nova 

(na cor rosa). 

* Fácil remoção. 

* Previne a cárie dental. 

* Gotejador econômico. 

* Ajuda no controle de pais e profissionais. 

* Não deixa os dentes pigmentados após 

enxágue. 
UNID.   60 

11,60 696,00 
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* Revela a placa bacteriana para facilitar sua 

remoção. 

* Para 80 aplicações ( 3 gotas por aplicação). 

* Embalagem com 10ml 

123 Solução Hemostática Tópica 

 * Líquido a base de cloreto de alumínio; 

* Não Contém epinefrina; 

* É atóxico e de uso altamente seguro; 

* Os tecidos envolvidos retornam à sua condição 

normal em 1 hora; 

* Embalagem com 10 ml. UNID.   30 

26,80 804,00 

124 Soro Fisiológico 0,9% garrafa 500ml 

* Qualidade Garantida; 

* Área de envase totalmente controlada; 

* Rígido controle microbiológico; 

* Bico conta-gotas; 

* Lacre inviolável (selo por indução); 

* Não contém conservantes. UNID.   120 

4,70 564,00 

125 Sugador Cirúrgico descartável cx c/ 20 unid 

* Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de 

sangue e demais fluidos 

* Sugador Cirúrgico embalado individualmente, 

descartável e atóxico; 

* Esterilizado através de óxido de etileno; 

* Possui duas ponteiras exclusivas e 

transparentes que facilitam a visualização de 

entupimentos; 

* Ergonomia na angulação e localização do 

orifício para aumentar a sucção. 

* Produto descartável; possui ponteira removível. CX  120 

32,00 3.840,00 

126 Sugador Odontológico Descartável 

* Indicado para uso durante procedimentos 

odontológicos 

* Confeccionado em PVC atóxico, sendo seu tubo 

transparente com fio de aço especialmente 

desenvolvido para fixação imediata na posição 

desejada. 

* Proporcionando maior segurança para o 

profissional e conforto ao paciente. 

* Produto não estéril; - Atóxico; - Macio; - Vazado; 

* Aromatizado artificialmente. PCT   500 

7,10 3.550,00 
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* Pacote com 40 unidades 

127 Taça de Borracha Profilaxia para contra 

ângulo 

 * Possui excelente flexibilidade necessária para 

obtenção do melhor desempenho. 

* Para utilização em contra-ângulo (CA) em 

conjunto com pasta profilática ou pedra pomes 

durante realização de profiaxia. 

* Disponível na cor branca. UNID.   120 

1,70 204,00 

128 Tira Abrasiva em Aço 4mmx120mm c/12 unid. 

 * Maior durabilidade; * Grãos de oxido de 

alumínio fixados pelo processo de 

eletrodeposição, não soltam; * Espessura 

pequena, de apenas 0,10 mm. * Composição: 

Aço inoxidável e Óxido de Alumínio; * Largura de 

4 mm PCT   60 

8,10 486,00 

129 Tira p/ Resina de Poliéster c/150 unid.  

* Indicada para acabamento e polimento de 

restaurações dentais 

* Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm 

de comprimento. Possui centro neutro (sem 

abrasivo). 

* Embalagem com 150 unidades. PCT   60 

9,25 555,00 

130 Touca Sanfonada com Elástico c/100 unid. 

Tecido de alta permeabilidade, que proporciona 

equilíbrio térmico, assegurando conforto e 

proteção durante o uso da touca. 

 

* Descartável; 

* Confeccionada em TNT; 

* Não libera fiapos; 

* Inerte e antisséptico; 

* Hipoalergênico e atóxico; 

* Baixa condutividade térmica. 

• Média elasticidade, fácil ajuste. 

• Fabricado por meio da técnica de solda ultra-

sônica 

• Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho 

de cabeça 

• Unissex. 

• Disponível na cor branca. CX   250 

12,00 3.000,00 
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• Validade por 05 anos da data de fabricação 

* Embalagem com 100 unidades. 

131 Vaselina sólida 90g 

Vaselina Sólida é um produto indicado como 

emoliente. No tratamento de rachaduras da pele, 

como umectante. Tem efeito emoliente e melhora 

a elasticidade.   

Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos 

bucais. 

* Validade: 36 meses. 

* Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade.  UNID  30 

10,00 300,00 

131 Verniz Cavitário com Flúor 

* Compátivel com as resinas compostas. 

* Líquido claro ligeiramente amarelado com odor 

característico. 

* Verniz de secagem rápida, para forro de 

cavidades e proteção das restaurações a silicato. 

* Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml UNID.   50 

37,40 1.870,00 

 

 

 

TOTAL R$ 499.483,90 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, 

QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS 
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020 

LOTE II 

MATERIAL ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. 
MARCA/ 

DISTRIBUIDOR(A) 
QUANT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 AUTOCLAVE 21L 

* Fácil manuseio; 

* Design moderno; 

* Digital, fácil manuseio; 

* Bivolt automático - 127/220V que permite ser 

utilizado em redes elétricas com variações entre 

95 até 254 V; 

* Programa único de Esterilização; 

* Desaeração e despressurização automática; 

* Capacidade 21 litros; 

* Tampa e câmara em aço inox que facilita a 

limpeza; 

* 3 bandejas em alumínio anodizado; 

* Secagem eficiente com porta entreaberta; 

* Conta com 21 sistemas de segurança entre os 

quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico 

de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de 

controle de potência; 

* Sistema de ajuste de altitude para diversas 

regiões; 

* 2 anos de garantia. 

UNID  04 5.652,00 22.608,00 

2 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE 

ÓLEO 

- Maior refrigeração e componentes internos 

confeccionados em cerâmica, isento de óleo e 

não necessita lubrificação. Possui reduzido atrito 

interno, diminuindo consideravelmente o ruído e 

aumentando seu rendimento e vida útil. 

-Alimentação: 127V ou 220V – Monofásico 

- Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 

pc/min.) 

- Capacidade do reservatório: 36 litros 

- Nível de ruído: 54 Db 

- Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 

  05 5.119,85 25.599,25 
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MPa) 

- Potência (motor): 1,20 CV (850W) e dois 

cabeçotes 

- Freqüência do Motor: 60 Hz 

- Consumo de energia: 0,85 KW/hora 

- Corrente nominal:6,6A (127V) / 3,8A (220V) 

- Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. 

- Número de pólos do motor: 4 polos 

- Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões 

- Número de motores: 1 motor 

3 CONTRA ÂNGULO 

- Acoplamento INTRAmatic 

- Giro livre de 360° 

- Spray externo 

- Utiliza fresas PM de 2,35mm e fresas de alta  

velocidade de 1,6mm. 

- Utilizando um mandril.  

- Baixo nível de ruído e vibração, menos estresse 

para o dentista e paciente, com rolamentos de 

cerâmica, 

- Esterilizável em autoclave até 135°C, 

- Sistema de troca broca convencional, recartilha 

soft. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 

rpm. 

- Spray único externo com distribuição simétrica, 

evita o aquecimento da região de corte da broca. 

- Ângulo da cabeça do contra-ângulo favorece a 

tomada durante os procedimentos, evitando os 

movimentos involuntários da mão do dentista. 

UNID.   04 530,00 2.120,00 

4 DESTILADOR DE ÁGUA 

 - Capacidade de reservatório de água destilada: 

3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água 

comum: 4 Litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 

horas *Peso líquido: 3,4 kg.; Peso bruto: 4 kg; 

Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 

(profundidade); Voltagem: 127 ou 220V; 

Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 

127V e 600 Watts modelo 220V; Consumo 

elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V; 

Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º 

UNID  03 1.334,00 4.002,00 
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C; Cor: Branca; Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 

27,6 cm; Peso Líquido; 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg 

Certificação: CE. 

5 FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOÓGICO 

SEM FIO LED DIGITAL 1800mW 

- Com dispositivo sonoro que atua com bip, 

informando início, término e cada 10 segundos do 

tempo programado, que pode ser entre 20, 40 e 

60/90 segundos. 

- Condutor de luz removível (ponteira curva 

padrão); 

- Protetor ocular giratório em acrílico com filtro 

UV; 

- Suporte da peça de mão em acrílico; 

- Corpo da caneta construído em alumínio 

anodizado; 

- Fonte de alimentação chaveada, 

- Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência; 

- Bateria removível; 

- Acompanha duas baterias removíveis, 

- Três modos de operação (contínuo, rampa ou 

pulsado); 

- Tensão (V): Automática 90 à 240 V - 50/60 Hz;  

- Bateria interna, sem fio ou cabos para uso; 

- Comprimento de onda (nm): 470 +- 25; 

- Potência de irradiação p/ área (mW/cm²): 1800 

+- 50; 

- Diâmetro da caneta (mm): 25; 

- Comprimento da caneta (mm): 148; 

- Peso líquido (Kg): 0,600; 

- Peso bruto (Kg): 0,760; 

- Itens inclusos 

01 Ponteira para 1 dente; 

01 Ponteira para 3 dentes. 

UNID  06 1.158,55 6.951,30 

6 MICROMOTOR 

Rotação de 5.000 a 20.000rpm 

Sistema Universal INTRAmatic 

encaixe Borden 2 furos; 

Spray para refrigeração por condução interna; 

Sistema de encaixe universal Intra; 

Esterilizável em autoclave até 135°C; 

Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - 

Máximo de 20.000 rpm; 

UNID.   04 652,80 2.611,20 
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Garantia: 1 ano. 

7 SELADORA para Papel Grau Cirúrgico com 

Guilhotina 

- Fita de proteção térmica que isola a resistência 

para que esta não fique diretamente em contato 

com o envelope de esterilização; 

- Possui acionamento manual 

- Produto compacto 

- Possui dispositivo de proteção contra curto 

circuito 

- Confeccionado em aço  

- Sistema para aquecimento com resistência 

blindada 

- Pintura epóxi eletrostática na cor branca 

- Área para selagem: mínimo de 30cm 

- Tensão de alimentação (voltagem): bivolt 

(110/200 V) automático 

- Freqüência: 50/60 Hz 

- Potência máxima: 100 W 

Temperatura: até 200ºC 

UNID.   08 348,00 2.784,00 

8 TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (CANETA DE 

ALTA ROTAÇÃO) 

- Rotores balanceados: com baixo nível de ruído 

e vibração, garante menos estresse para o 

dentista e paciente. 

* Peso ideal: projetada para compensar o peso e 

a força das mangueiras, o que impede a força 

contrária em relação ao movimento da caneta do 

campo de trabalho. 

* Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o 

superaquecimento na região de corte da broca. 

* Acoplamento Borden. 

* Sistema Press Button. 

* Torque: 0,13 NCm. 

* Ruído: 64 dbs. 

* Pressão do ar: 32 lbs. 

* Material: latão, alumínio e peças em aço inox. 

* Autoclavável. 

* Longa vida útil. 

* Ergonomicamente perfeita para trabalhos 

precisos. 

* Recartilha soft. 

* Rotação Máxima: 280 000 -380 000 RPM. 

* Garantia: 1 ano. 

UNID.   04 720,00 2.880,00 

9 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO  

O equipamento acompanha duas capas da 

caneta. Ajuste no painel sensível e preciso de sua 

potência e do fluxo de refrigeração. Pode 

executar procedimentos sem o uso de 

UNID  11 2.665,00 29.315,00 
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refrigeração como condensação de amálgama, 

cimentação de onlays/inlays. Alta freqüência na 

ponta ativa, formando uma fina névoa de água, 

sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência 

do ultrassom (baixa, baixa/média, média, 

média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários 

modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e 

Prótese, Preparação Cavitária Acompanham o 

equipamento: pontas T1, T2 e T3. Tecnologia 

Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de 

pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz 

estabilizado eletronicamente. Peça de mão do 

ultrassom com capa removível e autoclavável. 

Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de 

ultrassom possui somente a sua capa removível e 

autoclavável, proporcionando uma longa vida útil 

ao transdutor. Outras características Chave geral 

luminosa localizada no painel. Pedal de 

acionamento único. Altura com reservatório da 

bomba peristáltica: 13,5cm; Largura: 18,5cm; 

Comprimento: 24cm; Peso Líquido: 2,40 Kg; Peso 

Bruto: 3,10 Kg; Volume do reservatório da bomba 

peristáltica: 500ml; Freqüência do ultrassom: 

32.000 Hz; Alimentação: Bivolt 110V / 220V; 

Freqüência: 50/60 Hz; Fusível: 1A 110V / 220V; 

Potência: 60 VA; Consumo:0,45A.  
 

 

TOTAL   98.870,75 (NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E CINCO CETAVOS) 
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ANEXO II  

MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DO CONTRATO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 008/2020- PREGÃO 

PRESENCIAL 006/2020 

CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE-FMS- PARA AS UNIDADES MISTAS DE 

SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE IPUBI E A EMPRESA: .... . 

 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE IPUBI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante 

designado CONTRATANTE, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ, nº 

11.040.896/0001-59, neste ato representado por seu prefeito, o Sr. Sr. 

Francisco Rubensmário Chaves Siqueira, brasileiro, casado, CPF nº CPF nº 

599.748.004-63, residente e domiciliado neste Município, doravante 

denominado CONTRATANTE residente e domiciliado nesta cidade de Ipubi-

PE, e do outro lado a empresa ............................................representada por 

..................................... passando a denominar-se CONTRATADA, celebram o 

presente Contrato decorrente de PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020, feito 

na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, fazendo parte 

integrante deste Contrato, independentemente de transcrição de acordo com 
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Lei 8.666/93, posteriores alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições: 

1.0- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1- O presente contrato tem por objetivo o fornecimento de material 

odontológico para atender as necessidades da secretaria de Saúde-FMS, pelo 

período de 10,5 meses, com entrega de forma parcelada, no exercício de 2020, 

nas especificações determinadas em sua proposta apresentada, quando da 

realização pela CONTRATANTE, da Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 006/2020 e seus anexos, constantes do item(ns) ______ do Lote 

_____ que fazem parte integrante deste instrumento. 

 

2.0- CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1- A forma de execução deste Contrato será de forma indireta com entrega 

parcelada, conforme solicitação do Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 

 

3.0- CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I- Pela execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE compromete-se 

a pagar à CONTRATADA a importância de ___________________ 

(__________________); 

II- O preço estabelecido inclui todos os Tributos e Encargos legais, não 

cabendo, portanto, qualquer acréscimo não previsto neste Contrato; 

III- O pagamento pelos produtos será efetuado conforme fornecimento mensal, 

atestado pelo Setor competente da Prefeitura de Ipubi; 

IV- No caso de erros ou incorreções nos documentos de cobrança, fica a 

licitante obrigada a reapresentação dos mesmos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, não acarretando este erro em nenhum ônus para a Administração 

pelo atraso provocado no pagamento. 

 

4.0- CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1- O prazo para a realização dos fornecimentos dos produtos será até 10,5 

meses, a partir da assinatura deste Contrato e Ordem de Fornecimento, 

podendo ser prorrogado por aditivo por iguais períodos. 
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5.0- CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1- Os recursos para a realização do objeto deste Instrumento são oriundos de 

diversas rubricas orçamentárias, abaixo descritas:  

MATERIAL ODONTOLÓGICO: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 

MATERIAL ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTOS: 10.301.0011.2113.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 

 

6.0- CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

6.1- O valor do presente Instrumento de Contrato é de R$ 

___________________ (________________________________). 

 

7.0- CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 

7.1- DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

I- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Ipubi ou Secretaria Municipal. 

II- Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o 

processo desta compra. 

III- Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em 

desacordo com as especificações exigidas, padrões de qualidades exigidos, 

com defeito, vícios ou que vier a apresentar problemas quanto ao seu uso 

dentro do período de garantia. 

IV- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até o término do contrato de 

fornecimento dos produtos, incluindo as entregas feitas por transportadora. 

V- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos nos prazos estabelecidos. 

VI- Em caso de erro ou omissão na Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA 

substituí-la, passando o prazo de pagamento pela CONTRATANTE, a ser 

contado da data da reapresentação; 
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VII- Nenhum pagamento efetuado isentará a CONTRATADA das obrigações 

assumidas, principalmente quanto às responsabilidades sobre a qualidade dos 

produtos entregues; 

VIII- A CONTRATADA é responsável por todos os encargos trabalhistas, 

securitários e previdenciários relativos aos empregados utilizados na entrega 

dos produtos do objeto desse Contrato, como também os resultantes de 

sentença judicial que considere a CONTRATANTE ao pagamento de qualquer 

título em processos movidos por empregados da primeira; 

IX- É obrigação da CONTRATADA entregar os produtos previamente indicados 

no Edital de Licitação, com rigorosa observância na qualidade e preços 

estabelecidos; 

X- A CONTRATADA deverá garantir a manutenção dos produtos fornecidos por 

prazo de vigência do Contrato.   

XI-  A(S) CONTRATADA(S) terá(ão) o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas para entregar os produtos, contados a partir da data de recebimento da 

solicitação de compra/fornecimento e requisições, onde deverá ser faturado de 

acordo com o solicitado e enviado juntamente com respectiva fatura e nota 

fiscal e apresentar recibo, além da cópia da ordem de compra/fornecimento. 

XII- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, 

durante a execução do contrato. 

XIII- Aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado no contrato, na forma do art. 65 §§ 1ªº e 2º da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

7.2- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

I- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor/contratado possa 

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de 

venda. 

II- Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor, inclusive com prazo de validade 

insuficiente. 
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III- Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados e 

de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos 

dos produtos pela Secretaria de Saúde. 

IV- A CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e solicitará à 

CONTRATADA a substituição dos produtos, caso os mesmos não tenham sido 

entregues satisfatoriamente, sem que advenha desse ato qualquer ônus para a 

primeira;   

 

8.0- CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1- No caso de descumprimento das obrigações constantes neste Contrato, 

por parte da CONTRATADA, a mesma está sujeita às seguintes penalidades: 

I- A inexecução total ou parcial do Contrato, acarretará a aplicação das 

sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, ficando o licitante sujeito à 

multa de 5,0 % (cinco por cento), sobre o valor do Contrato; 

II- Se ocorrer atraso na entrega dos produtos, o licitante ficará sujeito à multa 

de 0,02 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, a qual será 

acrescida de multa de 5,0 % (cinco por cento), quando o atraso for igual ou 

superior a 15 (quinze) dias, ambas serão calculadas sobre o valor dos itens 

não entregues ou com atraso no fornecimento, observando-se também, neste 

caso, as demais sanções especificadas no artigo 87, da Lei 8.666/93, 

assegurada prévia defesa; 

III- Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA estará sujeita 

cumulativamente, à multa no valor de 5,0 % (cinco por cento), calculada sobre 

o valor total dos produtos não fornecidos. 

 

9.0- CLÁUSULA NONA – DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

9.1- As Notas Fiscais da CONTRATADA DEVERÃO SER EMITIDAS PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE 

 

10.0- CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10.1- O prazo de vigência deste Contrato será 10,5 meses após a sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por aditivo por iguais períodos. 
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11.0- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1- O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, 

independentemente de notificação judicial ou extra-judicial, sem que à 

CONTRATADA caiba qualquer indenização nos seguintes casos: 

I- O não fornecimento dos produtos licitados sem justificativa aceita pela 

CONTRATANTE; 

II- Falência e liquidação judicial ou extra-judiciais homologadas ou decretadas, 

bem como, estado de insolvência da CONTRATADA; 

III- O não cumprimento das Cláusulas Contratuais; 

IV- O cumprimento irregular das Cláusulas Contratuais; 

V- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como, a fusão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato; 

VI- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas pela autoridade máxima da esfera administrativa da 

CONTRATANTE a que está subordinada, e exarada no processo administrativo 

a que se refere o Contrato. 

11.2- O contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da 

referida lei e suas alterações posteriores. 

11.3- A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório, pela contratada, assegurará à contratante o direito de dá-lo por 

rescindido mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento. 

11.4- Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os 

determinados por ato unilateral da contratante, serão formalmente motivados, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada 

intimação da interessada para que, se o desejar apresente defesa no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da 

defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 
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11.5- Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que 

título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento 

das normas nele estabelecidas.   

11.6- Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser 

rescindido por livre decisão da prefeitura municipal de Ipubi, a qualquer época, 

sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer 

título, garantindo-lhe apenas o pagamento do material fornecido/produtos e 

devidamente recebidos deduzido o valor correspondente às multas porventura 

existentes. 

11.7- A inexecução total ou parcial deste processo, dará ensejo à sua rescisão, 

assegurada  a previa defesa em observância das disposições deste e da Lei nº 

8.666/93, notadamente nos artigos 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79 e 80 

da Lei 8.666/93, e suas modificações, sem prejuízo das penalidades 

determinadas em lei e neste instrumento. 

11.8- Constituem motivos para rescisão do contrato 

a)- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

b)- O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 

c)- A lentidão do seu cumprimento, levando o Prefeitura Municipal de Ipubi a 

comprovar a impossibilidade de aquisição dos produtos nos prazos estipulados. 

d)- Não iniciar ou contrato de fornecimentos dos produtos dentro prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas para entregar os produtos, a contar da data de 

emissão da Ordem de Fornecimento pelo Município. 

e)- Paralisar o fornecimento dos produtos por mais de 07 (sete) dias 

consecutivos, sem justa causa e prévia comunicação ao Município; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato 

com outrem, a cessão ou incorporação do(a) contratado(a), não admitidas 

neste edital e no contrato, sem anuência do órgão. 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus 

superiores; 
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h)- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em livro de 

ocorrência. 

i)- a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

j)- a dissolução da sociedade; 

k)- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que prejudique a execução do contrato; 

l)- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratado e exarado processo administrativo a eu se 

refere o contrato. 

m)- Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 

município, decorrentes de produtos/peças, já recebidos ou executados, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações até que se normalize a situação; 

n)- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva do fornecimento dos produtos; 

11.9- Em caso de rescisão contratual nas formas previstas no subitem 25.7 

alínea “a” até “n”, terá o contratado o direito, exclusivamente, ao pagamento da 

aquisição dos produtos. 

11.10- Quando a rescisão ocorrer com base no subitem 25.7, alínea “i” até “n”, 

sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a rescisão. 

 

12.0- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

12.1- O presente Contrato é oriundo do Processo Licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, fazendo parte integrante do mesmo a 

proposta da CONTRATADA, constante no Processo. 
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13.0- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1- Elegem, as partes contratantes, o Foro da Comarca de Ipubi - 

Pernambuco, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste 

Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, por assim estarem, justas e contratadas, as partes por seus representantes 

legais assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo 

presentes. 

 

 

    Ipubi-PE, _____ de ____________ de 2020. 

 

______________________________________________ 

MUNICÍPIO DE IPUBI 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________________________ 

Empresa - Contratada 

Rep. Legal 

 

 

Testemunhas: 

_____________________________________      

CPF  

 _____________________________________      

CPF 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 

 

 

 

 

AO(À) 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos neste Edital. 

 

 

Ipubi-PE, _____ de __________ de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Licitante 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 

 

 

 

AO(À) 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, 

não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º, do 

artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos neste Edital. 

 

(  ) – há regularidade fazendária. 

(  ) – não há regularidade fazendária. 

 

Ipubi-PE, __ de ___________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do Licitante 

(papel timbrado) 

ANEXO V 
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PROPOSTA DE PREÇOS (MODELOS) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI- PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prezado Senhores; 

Proposta que faz a empresa_____________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) n° ______________________ e inscrição estadual n° __________________, 

estabelecida no(a)  _____________________, para a aquisição de Material 

Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da 

Família, com entrega de forma parcelada, pelo período de 10,5 (dez e meio) meses, 

com entrega de forma parcelada, no exercício de 2020, para atender as necessidades 

da secretaria municipal de saúde, conforme as especificações técnicas e quantidades 

abaixo relacionados, conforme estabelecido no Pregão Presencial n° 006/2020. 

LOTE I- MATERIAL ODONTOLÓGICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

DOS PRODUTOS 

MARCA/DISTRIBUIDORA UND QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01   Und    

       

       

       

Valor total R$  

Valor global: R$ ____ (_______________________________). 

Validade da Proposta 60(sessenta) dias  

Forma de Pagamento: 

Prazo de Entrega: 

Nome do representante que irá assinar o contrato, n° do CPF, n° do RG, Estado civil, 

profissão e endereço residencial. 

Local e data             

 _______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 

(papel timbrado). 
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LOTE II- MATERIAL ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

DOS PRODUTOS 

MARCA/DISTRIBUIDORA UND QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01   Und    

       

       

       

Valor total R$  

 

 

Valor global: R$ ____ (_______________________________). 

Validade da Proposta 60(sessenta) dias  

Forma de Pagamento: 

Prazo de Entrega: 

Nome do representante que irá assinar o contrato, n° do CPF, n° do RG, Estado civil, 

profissão e endereço residencial. 

Local e data             

 

 _______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 

(papel timbrado). 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

AO(À) 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

______________ (nome da empresa) ______________ CNPJ/MF sob o n° 

_____________ sediada _____________(endereço completo___) tendo 

examinado e atendendo as exigências do referido edital do Pregão, vem 

apresentar a documentação de habilitação anexa. 

1- Relacionar a documentação  

 

Declara ainda sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, 

que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Pelo que, por se a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei 

 

Local e data 

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI-PE 

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos e trabalho noturno, perigoso, 

ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo de menor 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 

1988 (Lei n° 9.854/99).   

 

 

 

Local e data 

 

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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Anexo VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N°008/2020 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 

Tipo: MENOR PREÇO, julgamento por item 

Objeto: aquisição de Material Odontológico para as Unidades Mistas de Saúde 

e Unidades Básicas de Saúde da Família, com entrega de forma parcelada, 

pelo período de 10,5 (dez e meio) meses, no exercício de 2020, para atender 

as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme especificaçoes, 

quantitativos constantes do anexo I (termo de referência) do edital. 

 

RECIBO DE EDITAL 

 

A Empresa ___________________________________________________, 

CNPJ n.º _______________________________________, retirou este Edital de 

licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _____________ 

telefone _______________. E-mail ________________________, aos 

______/________/__________  

___________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

Represente legal da Empresa  

 

ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IPUBI, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS. 

 

A Prefeitura Municipal de Ipubi não se responsabiliza por comunicações à 

empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no 

mesmo. 

Data da Entrega dos Envelopes: 14 de fevereiro de 2020. 

Horário: 08:00 (oito) horas  

Local da Entrega dos Envelopes: Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi 

/PE. - Horário: 08:00 (oito) horas. 

 


