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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°. 04/2016 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA  

MODO EXCLUSIVO - ME/EPP 

L/C 147/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 04/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE JANEIRO DE 2016 AS 12 HORAS 

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO – SP 

ORGÃO INTERESSADO: DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

O Senhor HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta 

nesta unidade, licitação diferenciada Modo Exclusivo para participação de ME/EPP, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 04/2016, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 

DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições, da Lei Federal 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e Lei Complementar 123/06. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo que 

dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço abaixo mencionado, na sessão pública de Credenciamento e entrega de amostras, 

que será realizada na Prefeitura do Município de Álvares Machado/SP, sito à Praça da 

Bandeira s/n.º. Centro  - Álvares Machado/SP, no dia 27 DE JANEIRO DE 2016 AS 12 

HORAS, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 

nos autos do processo em epígrafe, quando o pregoeiro informará uma nova data para a sessão 

de lances do Pregão propriamente dito. 

 

1- DO OBJETO: 

1.1 A presente licitação tem por objeto à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificações constantes do folheto descritivo (Anexo I), que integra este Edital. Fazem parte 

deste edital os seguintes anexos: Anexo I – Folheto Descritivo, Anexo –II – Minuta de 

Credenciamento, Anexo – III – Minuta de Habilitação Prévia, Anexo – IV – Modelo de 

Declaração ME/EPP; Anexo V – Modelo de Proposta; Anexo VI - Minuta do Contrato. 

1.2 Todos os materiais especificados no descritivo – Anexo – I, deverão ser de 1ª 

qualidade, ser por ventura for entregue um produto que não se enquadre nessas condições, a 

empresa fica obrigado de imediato a substituição do produto sob pena de Rescisão Contratual 

e penalidades. 

1.3 Todos os materiais adquiridos pela administração pública deverão estar de 

acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou estar 

registrado no MINISTÉRIO da SAÚDE.   

1.4 A(s) empresa(s) interessada(s) em participar deverá apresentar amostras dos 

produtos no dia do credenciamento conforme segue: 

- Item 06 a 10 - Agulhas  
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- Item 15 e 16 – Amalgama 

- Item 17 a 20 – Anestésicos 

- Item 22 – Aventais 

-Item 83 – Cimentos 

-Item 90 – Compressa de Gaze 

-Item 99 e 100 – Escovas de dente 

-Item 110 – Extirpa nervos 

-Item 146 a 148 – Ionômero de vidro 

-Item 160 a 163 – Luvas 

-Item 166 – Máscaras 

-Item 167 – IRM 

-Item 199 a 211 – Resinas 

-Item 213 – Roletes de algodão 

-Item 217 – Selantes 

 

As amostras deverão obrigatoriamente estar identificadas com os seguintes 

dados:  

Nº da Licitação, data do pregão, número do item, razão social da empresa 

fornecedora. 

A não apresentação das amostras implicará na desclassificação da(s) 

empresa(s) no item.  

 

2- DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Somente poderão participar do certame os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação, que estejam enquadrados como ME ou EPP conforme Lei 

Geral nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital, salvo se não houver um mínimo de 3 (três) 

fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

ou  o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado, conforme incisos II e III, do artigo 49, do citado 

Diploma Legal. 

2.2. É vedada a participação de empresa: 

2.2.1 Com Processo de Falência ou em Recuperação Judicial, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

3- DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (anexo II) 

acompanhado dos seguintes documentos: 
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3.1.1 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.1.2 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 

sub-item "3.1.1", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

3.1.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto; 

3.1.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.1.5 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO ME/EPP, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo III, bem como a declaração de enquadramento da empresa 

como ME ou EPP, conforme modelo estabelecido no Anexo IV do Edital deverão ser 

apresentadas fora dos Envelopes nº 1 e 2.  

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO 

PREGÃO Nº. 04/2016 

(RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) 

ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO 

PREGÃO Nº. 04/2016 

(RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) 

4.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:  
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5.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver; 

Número do Pregão; 

5.1.2 Descrição do objeto da presente licitação, com Marca em conformidade com as 

especificações descritiva – Anexo IV deste Edital; 

5.1.3 Preço por item e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

5.1.4 No máximo serão admitidas duas casas decimais após a vírgula. 

5.1.5 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

5.1.6 Prazo de entrega após a solicitação do setor competente será de até 10 (dez) 

dias. 

5.1.6 Assinatura do representante legal e carimbo da empresa. 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO”: 

a) O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1 não 

precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão. 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

6.2.2 Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 

6.2.3 Certidão de regularidade de débito para com Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

6.2.4 Certidão de regularidade de débito para a com a Secretaria da Receita Federal e 

a Procuradoria da Fazenda Nacional. 

6.2.5 Certidão Negativa/Regularidade de débitos Trabalhistas (CNDT). 
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6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO: 

6.3.1 Certidão Negativa de Falências ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.  

6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

6.4.1 declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho: 

Eu (nome completo),  representante legal da empresa (n ome da pessoa 

jurídica),  interessada em participar no processo lic itatório, na Modalidade Pregão 

(Presencial) nº......./2010, do Município de Álvares Machado, decl aro sob as penas 

da lei que a (nome da pessoa jurídica) encontra -se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII,  do artigo 7º,  da Constituição F ederal .     

Local e data.  

Nome, Rg e assinatura do representante legal  

6.4.2 Declaração que, se vencedora apresentara no ato da assinatura do contrato a 

Licença Sanitária de Funcionamento Estadual ou Municipal da licitante. 

 

6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

6.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

7.1 No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de 

CREDENCIAMENTO do Pregão,  com duração de 30 minutos. 

7.2 Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1 

deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3 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 as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 

7.3.1 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes; 

7.4 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

7.4.1 seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 

superiores àquela; 

7.4.2 não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 

de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  
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7.5 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; 

7.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$0,01 

(UM CENTAVO); 

7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

7.8 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 

as selecionadas o último preço ofertado; 

7.9 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço; 

7.10 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 

7.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

7.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

7.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, 

b) ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

7.13.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada; 

7.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

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

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.15 Se a oferta não forem aceitável, ou se a licitante desatender as 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 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

8.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias, para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
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contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

8.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

8.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 A adjudicação será feita por MENOR PREÇO POR ITEM. 

9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

9.1 Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade 

do município, podendo ainda alguns produtos não ser adquiridos na sua totalidade; deverão 

ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no CENTRO DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 140 – Centro, no município de 

Álvares Machado, no horário determinado pelo Diretor, onde o responsável pelo 

recebimento da mercadoria deverá conferir com a nota fiscal, assinar o recebimento e 

encaminhar a Departamento de Compra do Município a Nota Fiscal/Fatura.  

9.2 O prazo de vigência do contrato da presente licitação será da assinatura deste 

até 31 de dezembro de 2016.  

9.3 A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo de até 10 dias 

corridos contados da data do recebimento do pedido, sob pena de rescisão contratual e 

multas. 

 

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 

materiais.  

10.2  Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

10.3 Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá da sua apresentação. 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO:  

11.1 A contratação decorrente desta licitação será suportada pela(s) seguinte(s) 

dotação(ões): 

103 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 
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2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

104 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

105 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

106 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

1775 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

1750 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 
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103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

11.2 O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a 

possibilidade de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos 

da Lei Licitatória, ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE 

eventuais programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que 

o valor do produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de 

planilhas; 

11.3 A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares 

Machado/SP, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito de contratação, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, facultando a Administração a aplicação de multa no valor 

de 10% sobre o valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras sanções prevista na Lei 

Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal n.º. 8.666/93 e demais alterações, não se 

aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada.  

11.4 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de 

classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

12 -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

12.1 Ficarão impedidas de licitar e contratar com a Administração direta pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 

pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

12.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas 

subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.  

12.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita 

pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 

sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 

não entregue. 

12.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à 

multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

13 - DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06: 

13.1 Serão aplicados nesta licitação os dispositivos constantes dos Artigos 42 a 46 

da Lei Complementar nº. 123/06 e alterações.  
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14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

14.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

14.2 O resultado do presente certame será divulgado no jornal de circulação 

regional;  

14.3 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, 

após a celebração do contrato; 

14.4 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão; 

14.5 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 

prazo de 1 (um) dia útil; 

14.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame;  

14.7 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro; 

14.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de 

São Paulo. 

 

Álvares Machado/SP, 12 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016 

 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant 

1 
Abaixador de língua, de madeira, com extremidades arredondadas e 

polidas ( pacote com 100 unidades). 
unidades 50 

2 
Abridor de boca infantil confeccionado em silicone autoclavável 

medindo 30x25x18mm 
unidades 10 

3 
Agente de união fotopolimerizável, de composição unifase, (frasco 

com 5mL). 
unidades 60 

4 Água Destilada – galão 5 litros galões 100 

5 
Água oxigenada 10V ( composição de peróxido de hidrogênio 3%), 

(frasco com 1 Litro). 
frascos 70 

6 
Agulha curta 30G descartável (22 x 0,3, tribiselada, siliconizada e 

esterilizada) - caixa com 100 unidades. 
caixas 100 

7 

Agulha de sutura com fio montado 3.0 de seda (monofilamento, 

preto, estéril, não absorvível, classe II, com 45cm; agulha cuticular 

CTI 3/8 circular, 2 cm) - caixa com 24 unidades. 

caixas 100 

8 

Agulha de sutura com fio montado 4.0 de seda (monofilamento, 

preto, estéril, não absorvível, classe II, com 45cm; agulha cuticular 

CTI 3/8 circular, 2 cm) - caixa com 24 unidades. 

caixas 50 

9 
Agulha extra curta 30G descartável (15 x 0,3, tribiselada, 

siliconizadae esterilizada) - caixa com 100 unidades. 
caixas 50 

10 
Agulha longa 27G descartável (30 x 0,4, tribiselada, siliconizada e 

esterilizada) - caixa com 100 unidades. 
caixas 50 

11 Álcool 70° GL (álcool etílico hidratado) - frasco com 1 Litro. litros 300 

12 Algodão hidrófilo (pacote com 500 gramas). pacotes 50 

13 
Alveoliten (contendo iodofórmio e paramonoclorofenol) - frasco com 

20g. 
frascos 50 

14 Alveolótomo de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 12 

15 

Amalgama em Capsula - 1 porção contendo prata, cobre e estanho, 

isenta da fase de gama II, resistente a compressão, ultra fina, devendo 

resultar em uma sup. Lisa e brilhante apres. Acondicionadas em potes 

c/ 500 cap. trazendo externamente os dados de identificação do 

produto  

unidades 5 

16 

Amalgama em Capsula - 2 porção contendo prata, cobre e estanho, 

isenta da fase de gama II, resistente a compressão, ultra fina, devendo 

resultar em uma sup. Lisa e brilhante apres. Acondicionadas em potes 

c/ 500 cap. trazendo externamente os dados de identificação do 

produto  

unidades 5 

17 

Anestésico com vasoconstritor (citanest 3% com octapressin) – cada 

tubete de 1,8 mL contendo cloridrato de prilocaína 30 mg/mL, e 

felipressina 0,03 Vl/mL) - caixa com 50 tubetes.  

caixas 100 

18 
Anestésico local – Cloridrato de Lidocaína a 2% com Hemitartarato 

de Norepinefrina1:50.000 – caixa com 50 tubetes plásticos c/ 1,8ml 
caixas 50 

19 
Anestésico sem vasoconstritor (mepivacaína 3%) - cada tubete de 1,8 

m1 contendo cloridrato de mepivacaína 30 mg/mL) – caixa com 50 
caixas 50 
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tubetes. 

20 
Anestésico tópico em gel (benzocaína 200 mg/g) - pote com 12 

gramas. 
unidades 100 

21 
Aplicador de hidróxido de cálcio duplo, de metal, de boa qualidade - 

unid. 
unidades 24 

22 

Avental descartável, manga longa e punho de lastex, branco, de TNT, 

100% polipropileno, com peso de 30 gramas cada - pacote com 10 

unid. 

pacotes 200 

23 
Bandeja de aço inox, medindo 22 cm de comprimento x 20 cm de 

largura x 1,5 cm de altura (unidade). 
unidades 30 

24 Broca carbide cirúrgica em aço, de boa qualidade, n°702 - unidade. unidades 50 

25 Broca carbide cirúrgica multilaminada em aço - n°03 - unidade. unidades 50 

26 Broca carbide cirúrgica multilaminada em aço - n°06 - unidade. unidades 50 

27 Broca carbide cirúrgica multilaminada em aço - n°14 - unidade. unidades 50 

28 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1011 - unidade. unidades 100 

29 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1012 - unidade. unidades 100 

30 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1013 - unidade. unidades 100 

31 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1014 - unidade. unidades 100 

32 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1015 - unidade. unidades 100 

33 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1016 - unidade. unidades 100 

34 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1031 - unidade. unidades 80 

35 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1032 - unidade. unidades 80 

36 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1033 - unidade. unidades 80 

37 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1034 - unidade. unidades 80 

38 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1035 - unidade. unidades 80 

39 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1036 - unidade. unidades 80 

40 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1045 - unidade. unidades 80 

41 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1046 - unidade. unidades 80 

42 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1090 - unidade. unidades 80 

43 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1091 - unidade. unidades 80 

44 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1112 - unidade. unidades 80 

45 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°1190 - unidade. unidades 80 

46 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°2135 - unidade. unidades 80 

47 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°3071 - unidade. unidades 80 

48 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°3118 - unidade. unidades 80 

49 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°3168 - unidade. unidades 80 

50 Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) n°3195 - unidade. unidades 80 

51 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

fino em resina composta - n°3118F - unidade. 
unidades 80 

52 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

fino em resina composta - n°3168F - unidade. 
unidades 80 

53 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

fino em resina composta - n°3195F - unidade. 
unidades 80 

54 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

fino em resina composta - n°2135F - unidade. 
unidades 80 

55 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

fino em resina composta - n°1190F - unidade. 
unidades 80 
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56 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

extra fino em resina composta - n°3195FF – unidade. 
unidades 80 

57 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

extra fino em resina composta - n°3118FF – unidade. 
unidades 80 

58 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

extra fino em resina composta - n°3168FF – unidade. 
unidades 80 

59 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

extra fino em resina composta - n°1190FF – unidade. 
unidades 80 

60 
Broca diamantada (de aço inoxidável e diamantes) para acabamento 

extra fino em resina composta - n°2135FF – unidade. 
unidades 80 

61 Broca esférica de aço para baixa rotação n°01 - unidade. unidades 50 

62 Broca esférica de aço para baixa rotação n°02 - unidade. unidades 50 

63 Broca esférica de aço para baixa rotação n°03 - unidade. unidades 50 

64 Broca esférica de aço para baixa rotação n°04 - unidade. unidades 50 

65 Broca esférica de aço para baixa rotação n°05 - unidade. unidades 50 

66 Broca esférica de aço para baixa rotação n°34 - unidade. unidades 50 

67 Broca esférica de aço para baixa rotação n°35 - unidade. unidades 50 

68 Broca esférica de aço para baixa rotação n°36 - unidade. unidades 50 

69 Broca esférica de aço para baixa rotação n°37 - unidade. unidades 50 

70 Broca esférica de aço para baixa rotação n°56 - unidade. unidades 50 

71 Broca esférica de aço para baixa rotação n°57 - unidade. unidades 50 

72 Broca esférica multilaminada para osso - unidade. unidades 24 

73 Brunidor n°29 de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 24 

74 Cabo para bisturi, de metal, n° 03 - unidade. unidades 10 

75 Cabo para bisturi, de metal, n° 04 - unidade. unidades 10 

76 Cabo para espelho bucal, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 50 

77 Caixa para revelação radiográfica unidades 2 

78 Calcador de metal, com estremidade ativa esférica - unidade. unidades 24 

79 Calcador ward n°01, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 24 

80 Calcador ward n°02, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 24 

81 Calcador ward n°03, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 24 

82 

Cariostático (fraso contendo hidróxido de amônia, nitrato de prata, 

hidróxido de cálcio, ácido fluorídrico, e veículo aquoso) - frasco c/ 10 

mL. 

unidades 40 

83 

Cimento de hidróxido de cálcio (composição de hidróxido de cálcio 

radiopaca, com fórmula avançada II - caixa contendo 01 pasta base 

de 13 g, 01 pasta catalizadora de 11 g, e 01 bloco de mistura) - caixa.  

unidades 80 

84 
Clorexidina para bochecho (glucoronato de clorexidina 0,12%) frasco 

contendo 250 mL. 
unidades 60 

85 

Coletor de material perfuro cortante (kit contendo sacola plástica, 

fundo rígido, cinta lateral, coletor semi montado, e bandeja interna) - 

capacidade para 13 L - unidade. 

unidades 50 

86 Colher de dentina, de metal, de boa qualidade, n°11,5 - unidade. unidades 48 

87 Colher de dentina, de metal, de boa qualidade, n°12 - unidade. unidades 48 

88 Colher de dentina, de metal, de boa qualidade, n°14 - unidade. unidades 24 

89 Colher de dentina, de metal, de boa qualidade, n°17 - unidade. unidades 24 

90 Compressa cirúrgica de gaze hidrófila 100% algodão, medindo 7,5 x unidades 400 
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7,5 cm, com 09 fios / cm2, 5 dobras e 8 camadas - pacote com 500 

unidades - pacote. 

91 

Condicionador ácido para esmalte e dentina, em gel (seringa 

contendo 2,5 ml; composta de ácido fosfórico 37% com clorexidina 

2%) - pacote com 3 seringas. 

pacotes 40 

92 Creme dental com flúor de boa qualidade tubo com 50g unidade unidades 2.000 

93 Creme dental com flúor, de boa qualidade - tubo com 90g - unidade. unidades 500 

94 Cunha de madeira anatômica - pacote com 100 unidades. pacotes 36 

95 Cureta cirúrgica, de metal, de boa qualidade, n°05 - unidade. unidades 24 

96 Desensibilizante unidades 24 

97 
Dispensador de rolete de algodão, de metal, de boa qualidade - 

unidade. 
unidades 20 

98 Detergente enzimático – galão com 5 litros Unidades 50 

99 Escova de dente macia adulto, de boa qualidade - unidade. unidades 4.000 

100 Escova de dente macia infantil, de boa qualidade - unidade. Unidades 2.000 

101 Escova de Robson, branca, plana, em forma de taça - unidade. unidades 36 

102 Escova para unhas, plástico c/ cerdas em nylon unidades 24 

103 Esculpidor Hollembeck 3S, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 36 

104 
Espátula de metal n° 24 flexível para manipulação de cimentos - 

unid. 
unidades 12 

105 
Espátula de metal n° 36 para manipulação de cimentos e resinas - 

unid. 
unidades 12 

106 Espelho bucal plano sem cabo - unidade. unidades 350 

107 
Esponja hemostática de colágeno hidrolizado liofilizado – hemospon 

embalagem: caixa contendo 10 unidades. 
unidades 60 

108 Evidenciador de placa - caixa com 60 pastilhas. unidades 20 

109 Evidenciador de placa - frasco com 10 mL – unidade. unidades 20 

110 Extirpa nervo 25 mm c/ 10 sortidos unidades 10 

111 Extrator seldin apical, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

112 
Extrator seldin de metal, de boa qualidade - jogo contendo 03 

unidades, sendo 01 reto, 01 direito, e 01 esquerdo . 
jogos 10 

113 Extrator seldin direito, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

114 Extrator seldin esquerdo, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

115 Extrator seldin reto, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

116 Filme de PVC transparente - rolo com 15 m - unidade. unidades 50 

117 Fio dental de uso clínico, com 500 m - unidade. unidades 60 

118 Fita crepe branca - 19 mm x 50 m - unidade. unidades 10 

119 Fixador dental - frasco com 475 mL - unidade. unidades 24 

120 
Flúor gel (fluoreto fosfato acidulado 1,23% - sabor tuti-fruti) - frasco 

com 200 mL - unidade. 
unidades 70 

121 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 01 - unidade. unidades 5 

122 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 150 - unidade. unidades 5 

123 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 151 - unidade. unidades 5 

124 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 16 - unidade. unidades 5 

125 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 17 - unidade. unidades 5 

126 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 18L - unidade. unidades 5 
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127 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 18R - unidade. unidades 5 

128 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 65 - unidade. unidades 5 

129 Fórceps de metal, de boa qualidade, adulto, n° 69 - unidade. unidades 5 

130 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 01 - unidade. unidades 5 

131 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 02 - unidade. unidades 5 

132 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 05 - unidade. unidades 5 

133 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 150 - unidade. unidades 5 

134 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 151 - unidade. unidades 5 

135 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 21 - unidade. unidades 5 

136 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n° 18R - unidade. unidades 5 

137 Fórceps de metal, de boa qualidade, infantil, n°18L-unidade unidades 5 

138 Formocresol - frasco com 10 mL - unidade. unidades 40 

139 Fosfato de zinco líquido unidades 10 

140 Fosfato de zinco pó unidades 10 

141 

Germe rio (desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos – 

solução à base de quaternário de amônio e álcool etílico) - galão com 

5 L - unid. 

unidades 50 

142 

Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel grau 

cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 9cm x 21cm –

Pcte c/100 unid. 

pcte 200 

143 

Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel grau 

cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 9cm x 26cm –

Pcte c/100 unid. 

pcte 200 

144 

Grau Cirúrgico – envelopes auto selantes fabricado em papel grau 

cirúrgico e filme laminado de poliéster e propileno – 15cm x 25cm –

Pcte c/100 unid. 

pcte 200 

145 
Hidróxido de cálcio P.A. (pó de hidróxido de cálcio para capeamento 

pulpar - vidro com 10 g) - unidade. 
unidades 60 

146 
Ionômero de vidro fotoativado para forramento e restauração classe V 

- Kit pó e líquido. 
unidades 50 

147 
Ionômero de vidro para ART (para tratamento restaurador 

atraumático) - Kit com pó e líquido. 
unidades 50 

148 

Ionômero de vidro quimicamente ativado para restauração, com 

adesão ao esmalte e propriedades anticariogênicas: fase pó contendo 

fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido 

poliacrílico e pigmentos - frasco com 10 g; e fase líquida, contendo 

ácido tartárico e água destilada - frasco com 8mL (Kit Vidrion pó + 

líquido). 

unidades 70 

149 Jogo de espátulas para resina unidades 20 

150 

Kit sacolinha Higiene Bucal Infantil: Sacola em PVC maleável e 

transparente com botão de pressão, Creme Dental 50g, Escova 

Dentária Infantil, Fio Dental 25 metros e Revistinha colorida. 

unidades 5.000 

151 

Kit sacolinha Higiene Bucal adulto: Sacola em PVC maleável e 

transparente com botão de pressão, Creme Dental 50g, Escova 

Dentária adulto, Fio Dental 25 metros  

unidades 3.000 

152 
Lâmina de bisturi n° 12, de aço carbono esterilizado, descartável 

caixa contendo 100 unidades. 
caixas 10 
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153 
Lâmina de bisturi n° 15, de aço carbono esterilizado, descartável 

caixa contendo 100 unidades. 
caixas 10 

154 
Lâmina de bisturi n°11 de aço carbono esterelizado descartável caixa 

contendo 100 unidades 
caixas 10 

155 Lençol de camurça para amálgama, de boa qualidade - unidade. unidades 20 

156 Lima endodôntica tipo querer, 1ª serie c/ 25 mm unidades 10 

157 Lima para osso, de metal - unidade. unidades 20 

158 Lixeira de metal com pedal (capacidade 15 L) - unidade. unidades 12 

159 Lixeira de plástico com pedal (capacidade 15 L) - unidade. unidades 12 

160 

Luva de látex para procedimento, anatômica, com dó bioabsorvível, 

não estéril, ambidestra, e descartável - caixa com 100 unidades - 

Tamanho PP. 

caixas 150 

161 

Luva de látex para procedimento, anatômica, com dó bioabsorvível, 

não estéril, ambidestra, e descartável - caixa com 100 unidades - 

Tamanho P. 

caixas 300 

162 

Luva de látex para procedimento, anatômica, com dó bioabsorvível, 

não estéril, ambidestra, e descartável - caixa com 100 unidades - 

Tamanho M. 

caixas 300 

163 Luva de borracha forrada (tamanho P, M ou G) - unidade. unidades 12 

164 
Marmita de aço inox, medindo 20 cm de comprimento x 10 cm de 

largura x 5 cm de altura - unidade. 
unidades 10 

165 Marmita de alumínio medindo 20 cm x 10cm unidades 10 

166 

Máscara descartável com elástico (contendo 100 % polipropileno, 

isento de fibra de vidro, sem látex, branca, EFB > 95 %) - caixa com 

50 unid. 

caixas 200 

167 

Material restaurador intermediário (IRM): fase líquida, contendo 

eugenol99%, e ácido acético 0,5% - vidro com 15 mL; e fase pó, 

contendo óxido de zinco e metacrilato de metila - pote com 38 g. (Kit 

pó + líquido) 

kits 70 

168 
Matriz de aço (banda matriz e aço inox) medindo 0,05 x 5 x 500 mm 

Unid 
unidades 36 

169 
Matriz de aço (banda matriz e aço inox) medindo 0,05 x 7 x 500 mm 

– unid 
unidades 36 

170 Microbrush unidades 50 

171 

Óculos de proteção em policarbonato transparente, com apoio nasal, 

proteção lateral do mesmo material da lente, e hastes reguláveis - 

unidade. 

unidades 12 

172 
Óleo lubrificante spray para alta e baixa rotação - frasco com 200ml. 

unid 
unidades 40 

173 Óxido de zinco em pó - pote com 50 g - unidade. unidades 30 

174 Papel carbono para articulação, com 12 folhas - unidade. unidades 70 

175 
Papel toalha interfolhas branco medindo 20 x 21 cm cada folha 

pacote contendo 1000 unidades. 
unidades 150 

176 Paramonoclorofenol canforado - frasco com 20 mL - unidade. unidades 36 

177 Paramonoclorofenol com furacin - frasco com 20 mL - unidade. unidades 36 

178 Pasta profilática denal sabor tuti-frutti, com 50 g - unidade. unidades 50 

179 Pedra pomes com granulometria fina - pacote com 500 g - unidade. unidades 10 
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180 
Película para radiografia intraoral adulto (insideE-speedfilm Kodak – 

com sensibilidade E - size2) - caixa com 150 unidades. 
unidades 5 

181 
Película para radiografia intraoral infantil (insiteE-speedfilm Kodak – 

com sensibilidade E - size0) - caixa com 100 unidades. 
unidades 5 

182 Pinça clínica de metal de boa qualidade - unidade. unidades 50 

183 Pinça clínica pediátrica de metal de boa qualidade - unidade. unidades 20 

184 Pinça dente de rato (Ref 06660) de metal de boa qualidade - unidade. unidades 10 

185 Pinça hemostática curva de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

186 Pinça hemostática reta de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 10 

187 Placa de vidro com espessura de 10 mm - unidade. unidades 20 

188 Porta agulha Mathie, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 50 

189 Porta agulha Mayo-Hegar, de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 20 

190 Porta amálgama de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 30 

191 Porta amálgama de plástico, de boa qualidade - unidade. unidades 40 

192 Porta matriz adulto de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 30 

193 Porta matriz infantil de metal, de boa qualidade - unidade. unidades 30 

194 Posicionador radiográfico  unidades 2 

195 Pote de dappen de plástico - unidade. unidades 12 

196 Pote de dappen de vidro - unidade. unidades 12 

197 Protetor laranja para aparelho fotopolimerizador - unidade. unidades 12 

198 

Pulposan (cimento odontológico): fase pó contendo óxido de zinco 

81,8 g%, sulfato de bário 16,16 g%, fosfato de cálcio 2,02 g%, e 

acetado de zinco 1,01 g% - frasco com 50 g; e fase líquida contendo 

eugenol 95 g%, e timol 5 g% - frasco com 20 mL (Kit pó + líquido). 

unidades 50 

199 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor A1 (unidade). 
unidades 40 

200 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor A2 (unidade). 
unidades 50 

201 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor A3,5 (unidade). 
unidades 50 

202 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor B1 (unidade). 
unidades 50 

203 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor B2 (unidade). 
unidades 50 

204 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor C1 (unidade). 
unidades 40 

205 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) – tubo 

contendo 4 g - cor C2 (unidade). 
unidades 40 

206 
Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH) - tubocontendo 

4 g - cor A3 (unidade). 
unidades 50 

207 
Resina composta nanohíbridafotopolimerizável (PH) – tubo contendo 

4 g - cor A2 (unidade). 
unidades 20 

208 
Resina composta nanohíbridafotopolimerizável (PH) – tubo contendo 

4 g - cor A3 (unidade). 
unidades 20 

209 
Resina composta nanohíbridafotopolimerizável (PH) – tubo contendo 

4 g - cor A3,5 (unidade). 
unidades 20 

210 Resina composta nanohíbridafotopolimerizável (PH) – tubo contendo unidades 20 
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4 g - cor B1 (unidade). 

211 
Resina composta nanohíbridafotopolimerizável (PH) – tubo contendo 

4 g - cor B2 (unidade). 
unidades 20 

212 Revelador dental - frasco com 475 mL - unidade. unidades 10 

213 
Rolete de algodão (com algodão levemente gomado) – pacote 

contendo 100 unidade. 
unidades 400 

214 Sabonete líquido neutro - refil com 500 mL - unidade. unidades 50 

215 

Saco lixo p/ mat. Infectante c/ simbologia ABNT p/ 30L aprox. 

59x62cm saco 0,05 micras gramatura normal, peso 1.500 Kg e pacote 

c/ 100 unidades. 

Pacote 50 

216 Saquinho de plástico para geladinho - pacote com 50 unidades. Unidades 40 

217 
Selante fotopolimerizável para fóssulas e fissuras - bisnaga única, 

com flúor, contendo 2 g - unidade. 
unidades 50 

218 Seringa carpule para anestesia, de aço inox - unidade. unidades 24 

219 Sindesmotomo unidades 24 

220 
Solução hemostática tópica (hemostop) - frasco com 10 mL - 

unidade. 
unidades 50 

221 Sonda exploradora clínica, de metal - unidade. unidades 50 

222 Styptanon injetável 20 mg com 01 ampola (unidade). unidades 50 

223 Sugador de plástico descartável - pacote com 40 unidades. unidades 200 

224 Taça de borracha unidades 24 

225 Termômetro de vidro para estufa - unidade. unidades 5 

226 Tesoura cirúrgica curva, de metal, com ponta fina - unidade. unidades 24 

227 Tesoura reta, com ponta fina,de metal - unidade. unidades 36 

228 Tira de lixa de aço de 4 mm de largura - pacote com 12 unidades. unidades 60 

229 

Tira de lixa de polimento e acabamento para resina composta com 

corte médio e fino, composta de óxido de alumínio, com centro 

neutro, e medindo 4 mm x 170 mm - caixa com 150 unidades.  

Unidades 60 

230 
Tira de poliéster transparente, medindo 100 x 120 x 0,05 mm pacote 

contendo 50 unidades. 
unidades 60 

231 Touca sanfonada com elástico - pacote com 100 unidades. pacotes 75 

232 Vaselina sólida - bisnaga com 25 g - unidade. unidades 40 

233 Verniz cavitário - frasco com 10 ml - unidade. unidades 40 

 

 

Obs: Deverão ser apresentadas amostras de alguns produtos conforme item 1 do 

presente edital, sob pena de desclassificação do item. 
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(Anexo II) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia 

como seu representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação 

de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 

julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(Anexo III) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos 

do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO - IV) 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123/ 2006 e Lei Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a usufruir de seu benefício no procedimento licitatório do 

Pregão Presencial em epígrafe, realizado pelo Município de Álvares Machado – SP. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

             Nome: 

             RG nº: 
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ANEXO – V – MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DIVISÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE.  

 

 

Item Descrição do material 

 

Marca 

 

Qtde  

 

Vlr.Unitário 

 

Vlr. Total 

1      

2      

3      

 

 

 

 

VALOR TOTAL-  R$ XX.XXX,XX  (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 

VALIDE DA PROPOSTA __________ DIAS 

 

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL _________ DIAS 

 

_____________, ________,___________________DE 2016. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Assinatura do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2016  

 

ANEXO-VI - MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA XXXXX.  

 

CONTRATO N° xx/xx  - PREGÃO Nº xx/xx – PROC: xx/xx  - HOMOL: xx/xx/xx 

 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº. Centro, 

nesta cidade de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

XXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF XXX.XXX.XXX-XX e RG 

XXXX.XXX-XX, residente e domiciliado nesta cidade , na Rua: XXXXXXXXXX, nº. 

XXX, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à Rua: XXXXXXXXXXXXX, nº. XXX – 

XXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXXX, 

representada legalmente, pelo senhor XXXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXXXXXXXX e 

CPF: XXXXXXXXXXXXXX,  doravante denominada CONTRATADA, fica justo e 

contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

Nos termos do Pregão Presencial nº. XXX/XX, o CONTRATANTE firma com a 

CONTRATADA o presente instrumento para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLOGICOS PARA DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme quadro 

abaixo:  

 

Nº DISCRIMINAÇÃO DOS 

MATERIAIS 

UNI

D.  

QTDE MARCA 

DO 

PRODUT

O 

VL. 

UNIT.  

VL. 

TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX 

XX XXX XXXX XXXX XXXX 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

 Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ xxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 

 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

www.alvaresmachado.sp.gov.br 
 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias proceder à entrega da 

mercadoria quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade do 

município, deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no local, ou seja, 

no CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, sito a Rua Monsenhor Nakamura, nº. 140 – 

Centro – no município de Álvares Machado, no horário determinado pelo Diretor, de 

segunda à sexta-feira, quando o responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferir a 

com a nota fiscal, assinar o recebimento e encaminhar a Departamento de Compra do Município 

a Nota Fiscal/Fatura.    

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais.  

Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 

fluirá da sua apresentação. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: 

 

Fica a contratada obrigada, nos termos da Lei 8.666/93, a aceitar acréscimos ou 

supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: 

 

O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a 

possibilidade de se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos 

da Lei Licitatória, ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE 

eventuais programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que 

o valor do produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de 

planilhas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na 

classificação funcional programática: 

103 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 
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104 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

105 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

106 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

01 – Tesouro 

310.0000 Saúde Geral 

 

1775 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 

02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vin 

310.0000 Saúde Geral 

 

1750 – Crédito Orçamentário 

02 – Poder Executivo 

02.07 Fundo Municipal de Saúde 

103010021 – Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 

339032000000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 

05 – Transferências e Convênios Federais - Vin 
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310.0000 Saúde Geral 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

O prazo de vigência do contrato será da assinatura deste até 31 de dezembro de 2016.  

  

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a 

saber: 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física 

ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2.002. 

A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

registrada no Cadastro de Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 

do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 

da primeira convocada.  

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará 

sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 

não entregue. 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% 

(um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

 

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 

notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento.  

§ ÚNICO: Ficará o presente Contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, 

mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos aplicáveis do 

Art. 78 da Lei 8.666/93, em especial: 

a) Atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, no fornecimento do objeto e nas 

condições e prazos estipulados neste contrato; 

b) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 

c) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

d) Dissolução da empresa; 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
                            CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

www.alvaresmachado.sp.gov.br 
 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

e) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudiquem a execução deste Contrato; 

f) Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão, de fundos que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

g) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 

h) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Álvares Machado- SP, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

PM – Álvares Machado, xxs XXXXXXXXX de XXXXXXX de 2016. 

 

                          

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

     PREFEITO 

 

 

 

Contratada: Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º______________________________________                      

 

 2º______________________________________ 


