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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 030/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

 
O Município de Morretes, por intermédio do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
designados pelo Decreto nº. 45/2015, com a devida autor ização expedida pelo 
Excelent íssimo Prefeito Municipal,  torna público a realização de licitação no dia 
02/06/2015 às 10h00min  a realizar-se na sede da Prefeitura Municipal de 
MORRETES-PR sito a Praça Rocha Pombo, n.º 10, em conformidade com a Lei 
Federal 8666/93, 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL –  SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, nas 
condições f ixadas neste instrumento e seus anexos que integram este 
instrumento, sendo a presente licitação do tipo menor preço global por LOTE.  

 
Os envelopes contendo as Propostas Comerciais (envelope nº. 01) e os Documentos 
de Habilitação (envelope nº. 02) deverão ser protocolados no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal, fechados e assinados em seus lacres, no endereço 
supramencionado até às 09h45min do dia 02/06/2015, onde será devidamente 
encaminhado ao setor de licitações por servidor responsável , podendo a 
critério do Pregoeiro, prevalecer o que diz o item 11.3 do presente edital .  Caso seja 
decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
local e horário já estabelecido. 
 

As informações e dúvidas referentes ao presente procedimento serão prestadas 

somente através do e-mail licitacoes@morretes.pr.gov.br. 
 
1  DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente l ic itação é  o  Registro de Preços para futura aquisição de 
materiais e equipamentos odontológicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme descrição no Anexo I que faz parte integrante do Edital. 
1.2. Os itens listados no Anexo I,  não necessariamente serão adquiridos em 
sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados 
apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da 
Ata de Registro de Preço .   
1.2.1. Não será l imitado o quant itat ivo mínimo a ser entregue p or cada l icitante.  
1.2.2. As l icitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo I e 
forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a 
exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência da 
respect iva ata de registro .  
1.2.3. Alertamos a todos os l ic itantes, para f ins de seus planejamentos 
orçamentár ios que os mesmos não estão obr igados a executar previamente os 
itens da plani lha constante do Anexo I.  
1.2.4. O Município de Morretes não se responsabi l izará por prejuízos f inanceiros, 
não cabendo por parte dos l ic itantes qualquer recurso sob alegação da 
expectat iva da compra por parte da Prefeitura.  
1.3. A quantidade estimada para o presente processo l ic itatório, relacionado no 
edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob 
hipótese alguma garantia de faturamento.  
1.4. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Municíp io 
mediante assinatura da Ata de Registro de Preços , observadas as d isposições 
cont idas no Edita l  do Pregão supracitado.  
1.5.  O compromisso de entrega e execução só estará caracter izado mediante a 
assinatura da Ata de Registro de Preços do Edital  do Pregão em epígrafe.  
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2 ESCLARECIMENTOS INICIAIS 
2.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um c onjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relat ivos à  aquisição futura dos produtos, informados no 
Anexo I –  Termo de Referência, onde as empresas os disponibi l izam a preços e 
prazos certos e registrados em documento específ ico denominado Ata  de Registro 
de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos 
órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obr igados 
a contratar com os fornecedores vencedores do certame.  
2.2. Nesta l ic itação, será f irmada uma Ata de Registro de Preços, que é um 
documento vinculat ivo, obr igacional,  com característ ica de compromisso para 
futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, 
durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços , tornando-os 
disponíveis. Caso necessite a Prefeitura Municipal de Morretes efetuará 
aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmo s preços 
registrados no certame, através de ordem de compra respeitadas as condições da 
Ata de Registro de Preços.  
2.3. Ao preço do pr imeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 
quanto necessár ios para que, em função das propostas apresentadas, seja 
at ingida a quant idade total para o Lote.  
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços se rá respeitada a 
ordem de classif icação das empresas constantes da Ata.  
 
3  DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Só poderão part icipar  as empresas que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida 
nenhuma indenização às l ic itantes pela real ização de tais atos.  
3.2. Não será admit ida nesta l icitação a part ic ipação de empresas enquadradas 
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:  
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução 
ou l iquidação;  
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de const ituição, seja 
controladora, col igada ou subsidiária entre si;  
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas esferas 
Federal,  Estadual ou Municipal,  desde que o Ato tenha sido publ icado na imprensa 
of icial,  conforme o caso, pelo órgão que o prat icou enq uanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; e,  
d) Estrangeiras que não funcionem no País;  
 
4  DO CREDENCIAMENTO 
4.1 O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais que protocolaram 
seus envelopes ate a data e horário limite, deverá proceder ao credenciamento às 
09H:45Min, antes do início da sessão. 
4.1.1 A fase de Credenciamento terá seu inicio ás 09H:45Min e encerramento as 10H:00Min 
do dia da sessão do Pregão.  
4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.2.1 Tratando-se de Representante Legal: Obrigatoriamente o Ato Constitutivo (contrato ou 
estatuto social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do 
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á 
obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem “4.2.2” 
abaixo; 
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4.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, conforme ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, 
interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, 
receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. Acompanhado obrigatoriamente do Ato Constitutivo (contrato ou estatuto social), 
que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
4.2.3 Documento Oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou 
procurador. 
4.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de 
Notas ou cópias simples acompanhadas do original. 
4.4 A não apresentação dos Documentos exigidos no item 4.2 implicará automaticamente na 
impossibilidade do credenciamento da licitante, ficando inapta a realizar os lances verbais 
na etapa de lances. 
 
5  DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 
5.1 As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 
Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO III – MODELO DE 
PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO). 
5.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser elaborada de 
acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO e 
deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
5.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada também a 
declaração de que trata o ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
5.4 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os 
seguintes dizeres: 
 

[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por Lote 
CNPJ: 
Envelope nº 1 – Proposta Comercial 
Pregão Presencial nº 17/2015 
Morretes – PR  
 
[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por Lote 
CNPJ 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 17/2015 
Morretes - PR 

 
5.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado. 
5.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os constantes do Item 
“7” deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. 
5.7 Os documentos apresentados no Credenciamento (item “4.2” do Edital) servirão para 
a Habilitação (item “7.1.1” do Edital). 
 
6  DA PROPOSTA COMERCIAL 
6.1 A proposta comercial deverá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme o ANEXO VI 
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– PROPOSTA COMERCIAL e deverá conter os seguintes elementos: 
6.1.1 Razão Social ou Denominação, CNPJ, endereço completo com indicação de telefone e 
“e-mail” e deverá ser assinada por Representante Legal ou Procurador devidamente estabelecido; 
6.1.2 Número do Pregão Presencial; 
6.1.3 Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o ANEXO I - OBJETO; 
6.1.4 Valor total do objeto, conforme exemplificado no ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL; 
6.1.5 No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCA dos produtos ofertados. A não inserção de 
informações contendo as especificações dos produtos, implicará automaticamente na 
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação 
da proposta. 
6.2 Considerar na composição dos preços o efetivo pessoal mínimo necessário para 
fornecimento dos produtos, conforme descrito no ANEXO I – OBJETO; 
6.2.1 Nos preços propostos (Valor Total do Lote) deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, uniformes, EPI’s, escala de funcionários, 
instalação e materiais, ferramentas, impostos e tributos de qualquer natureza e todas as despesas 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente Licitação; 
6.2.2 Uma única proposta, com preço unitár io , total do Item e o preço global  do 
Lote, em moeda corrente nacional,  expressos em algarismos e por extenso, sem 
previsão inf lacionária.  
6.3 A proposta em desacordo com o Edital e Anexos será desclassificada. 
 
7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 
apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples acompanhadas do 
original, os quais dizem respeito a: 
 
7.1.1 Regularidade Jurídica 
7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 
7.1.1.3 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem “7.1.1.2”; 
7.1.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
7.1.1.5 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; 
7.1.1.6 Os documentos relacionados nos subitens “7.1.1.1” a “7.1.1.4” acima não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no 
credenciamento do Pregão, conforme item “4.2”. 
 
7.1.2 Regularidade Fiscal 
7.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) – Situação Ativa; 
7.1.2.2 CICAD - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo à localidade da 
Licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto do certame; 
7.1.2.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
7.1.2.4 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da localidade da 
Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o 
objeto ou outra prova equivalente na forma da lei; 
7.1.2.5 Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (CND), exceto nos 
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casos em que a Certidão Federal abranja a mesma; 
7.1.2.6 Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
7.1.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 12.440, de 2011 
e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de 
agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (www.tst.jus.br), do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou de qualquer Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT). 
7.1.2.8 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas com efeito 
de negativa em que constem garantidos os débitos tributários ou com exigibilidade suspensa. 
 
7.1.3 Qualificação Econômico-Financeira 
7.1.3.1 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60 (sessenta) 
dias anteriores à data da Sessão do Pregão. 
 
7.1.4 Qualificação Técnica 
7.1.4.1 Atestado de capacidade técnica de fornecimento, emitido por Pessoa Jurídica de Direito 
PÚBLICO ou PRIVADO, declarando que o proponente já promoveu o fornecimento de produtos da 
mesma natureza do objeto da licitação, comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com as características dos itens de maior relevância constantes no Termo 
de Referência. 
7.1.4.1.1 Se o atestado a que se refere o item 7.1.4.1 for emitido por empresa privada, deve ser 
apresentado com reconhecimento de firma em cartório da assinatura. 
7.1.4.1.2 Se o atestado a que se refere o item 7.1.4.1 for emitido por órgão público deve constar o 
nome e o cargo do responsável pela emissão do documento. 
7.1.4.2 Alvará de funcionamento, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto deste 
Edital, onde nos casos omissos prevalecerá o ramo de atividade constante nos documentos 
citados no item 7.1.1, respeitadas as peculiaridades do órgão emissor quanto à exigência de 
apresentação de documentação complementar para atestar a validade do documento. 
7.1.4.3 Declaração conforme ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE, 
elaborada em ofício próprio e subscrito pelo Representante Legal da Licitante ou Procurador 
credenciado, desde que existam poderes outorgados na Procuração, assegurando a inexistência 
de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
7.1.4.4 Inscrição da empresa no Conselho Regional de Farmácia, anexar taxa de anuidade da 
empresa e do responsável técnico devidamente atualizada. 
7.1.4.5 Se o medicamento constar da relação da Portaria no 344/1998 apresentar autorização 
especial de funcionamento (AE), emitida pela Anvisa. 
7.1.4.6 Certificado de Cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, extraída do site da ANVISA, 
e/ou cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU). (exceto para Material Médico 
Hospitalar) 
7.1.4.7 Registro dos Medicamentos no Ministério da Saúde – ANVISA (extraída do site da ANVISA) 
(exceto para Material Médico Hospitalar). 
7.1.4.8 Licença Sanitária Estadual ou Municipal Atualizada: cópia perfeitamente legível e 
autenticada. 
7.1.4.9 Certificado do Responsável técnico: emitido pelo Conselho Regional de Farmácia ou 
Conselho Regional de Enfermagem: Cópia perfeitamente legível e autenticada.  
7.1.4.10 Autorização de Funcionamento (AF) emitida pela ANVISA e publicada em Diário Oficial: 
cópia perfeitamente legível e autenticada ou cópia da publicação no D. O .U. (a cópia da 
publicação deverá estar perfeitamente legível e autenticada, com destaque e indicação do item 
referente). 
7.1.4.11 Os itens, quando forem material de consumo, no ato da entrega deverão ter prazo 
de validade não inferior a 2/3 do prazo de validade estabelecido pelo fabricante. 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/
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7.1.4.12 Caso a empresa seja isenta de apresentar qualquer documento relativo a 
qualificação técnica, a mesma deverá informar por escrito a ocorrência anexando o respaldo 
legal e/ou técnico, sendo confirmada a veracidade pelo Pregoeiro, uma vez que o 
procedimento licitatório em epígrafe trata-se paralelamente de aquisição de material 
permanente e material de consumo. 
 
7.1.5 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
7.1.5.1 As microempresas (ME´s) e empresas de pequeno porte (EPP´s) deverão apresentar toda 
a documentação arrolada no item “7.1.2”, mesmo que apresentem alguma restrição; 
7.1.5.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for 
declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
7.1.5.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “7.1.6.2”, implicará na 
perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções. 
 
8  DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 
8.1 Do Credenciamento 
8.1.1 No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar da fase de 
lances que protocolaram seus envelopes até a data e horário limite; 
8.1.2 Durante a fase de Credenciamento, as Licitantes interessadas no objeto entregarão ao 
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, a Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
8.1.3 Encerrado o Credenciamento, não será admitida a participação de novos Licitantes. 
8.2 Fase de Classificação 
8.2.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.2.1.1 Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais características; 
8.2.1.2 Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes; 
 
8.3 Fase de Lances 
8.3.1 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
8.3.1.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
8.3.1.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no subitem “8.3.1.1”, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) 
preços. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de Licitantes; 
8.3.2 Para efeito de seleção e julgamento será considerado o valor global do Lote, conforme 
subitem 6.1.4; 
8.3.3 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; 
8.3.3.1 Em caso de empate, será observado o art. 3º, §2º. da Lei 8.666/93. Finalmente, na 
persistência do empate, será decidido por meio de sorteio; 
8.3.3.2 A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances; 
8.3.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
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8.3.5 A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances; restando apenas o participante detentor do menor lance; 
8.3.6 Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão 
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado; 
 
8.4 Participação de Microempresas 
8.4.1 Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, serão 
observadas as disposições da Lei Complementar 123/06; 
8.4.1.1 Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5% do valor da Licitante 
de melhor oferta (empate ficto), será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para apresentar 
preço inferior, observada a redução mínima de lances, do subitem “8.3.4”; 
8.4.1.2 Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova proposta, será 
convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até que se 
chegue à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar; 
8.4.2 Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor oferta, ou não 
havendo nova proposta de ME ou EPP, a proposta originária será considerada como melhor 
classificada. 
 
8.5 Negociação 
8.5.1 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à redução 
do preço; 
8.5.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, 
decidindo motivadamente a respeito; 
8.5.2.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal de 
Morretes, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 
 
8.6 Fase de Habilitação e Recurso 
8.6.1 Encerrada a fase de classificação e negociação, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação da proposta de melhor oferta; 
8.6.2 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações; 
8.6.3 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada; 
8.6.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos 
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista 
aos autos após a verificação, a todos os interessados; 
8.6.5 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame; 
8.6.6 Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens “8.4” e seguintes, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor; 
8.6.7 Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
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8.6.8 A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao 
direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação; 
8.6.9 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente; 
8.6.10 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento; 
8.6.11 Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento; 
8.6.12 Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos; 
8.6.13 Homologado o certame, será enviada convocação para assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
 
9  DA CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO VINCULO JURÍDICO 
9.1 Uma vez homologado o certame, será enviada convocação ao vencedor por qualquer meio 
hábil para formalizar a Ata de Registro de Preços (conforme ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da 
notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93; para tanto poderão 
inclusive ser utilizados meios eletrônicos. 
 
10 REAJUSTE 
10.1 Não gerará direito a reajuste e atualização monetária o atraso imputável à CONTRATADA. 
 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços , as certidões de 
regularidade de débito do Vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Trabalhistas e a Fazenda Nacional, estiverem 
com os prazos de validade vencidos, a Prefeitura Municipal de Morretes - PR verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 
11.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será 
notificado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata 
o subitem “11.1”, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar; 
11.2 Quando o Vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem “11.1” ou se recusar, injustificadamente, a 
assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outra Licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar a assinatura da Ata de registro, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis; 
11.2.1 Para tanto será realizada nova sessão em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso; 
11.2.2 A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Internet no site www.dioe.pr.gov.br; e 
as Licitantes serão avisadas por e-mail, preferencialmente, ou Cartas Registradas; 
11.2.3 Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do subitem 
“8.4” em diante; 
11.3 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; 
11.4 Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar às Licitantes 
Credenciadas o prazo de 08 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação de novas 
propostas escoimadas das causas que geraram a situação; 
11.5 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 

http://www.dioe.pr.gov.br/
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serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada assinatura às Licitantes presentes; 
11.5.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata; 
11.6 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem 
como todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada rubrica às 
Licitantes presentes; 
11.7 Eventual contratação decorrente desta Licitação será divulgada no DIOE - PR; 
11.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão à 
disposição para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante 
solicitação escrita, na Praça Rocha Pombo, n.º 10- Centro, Morretes – PR, nos horários entre 09h00 
e 11h30 ou 14h00 e 16h30. Após o prazo serão destruídos sem quaisquer formalidades; 
11.9 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão; 
11.9.1 A petição será dirigida ao Pregoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro) horas 
após o recebimento; 
11.9.2 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato 
convocatório, o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente; que decidirá até o prazo de 
01 (um) dia útil antes da abertura da Sessão; 
11.9.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
11.10 Os questionamentos, impugnações e recursos deverão ser formulados Via protocolo na 
Prefeitura Municipal de Morretes no endereço: Praça Rocha Pombo, n.º 10- Centro, Morretes – PR, 
nos horários entre 09h00 e 11h30 ou 14h00 e 16h30, CEP 83.350-000; 
11.11 Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia 
sem expediente na Prefeitura Municipal de Morretes - PR; 
11.12 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade 
Competente; 
11.13 Integram o presente Edital: 
11.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
11.13.2 ANEXO II – OBJETO; 
11.13.3 ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO; 
11.13.4 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO; 
11.13.5 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
11.13.6 ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL; 
11.13.7 ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE; 
11.13.8 ANEXO VIII - TERMO DE RECEBIMENTO; 
11.13.9 ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11.14 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro de Morretes - PR. 
 
 

Morretes, 18 de Maio de 2015. 
 
 
 
 

 
JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LOTE 1 
Valor Máximo do Lote: 9.071,70 (nove mil e setenta e um reais e setenta centavos) 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 AGENTE DE UNIÃO. Fotopolimerizável e 
monocomponente para esmalte e dentina. Sistema 
adesivo com nanopartículas em que o primer e o 

adesivo se encontram em um único frasco, solvente 
à base de água e álcool, alto rendimento, sitema 

adesivo com nanotecnologia, adesivo com 10% em 
peso de carga, frasco com tampa que possa ser 

manuseada apenas com uma das mãos. 
Apresentação: frasco contendo 6g. Embalagem com 

dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Referência: Similar ou superior ao Adper 

Single Bond2 3M. 

Unidad 30 35,00 1.050,00 

2 CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO. Biocompatível, sistema pasta-pasta, 

radiopaco. Apresentação: caixa contendo pasta 
base com 13g e pasta catalizadora com 11g. 

Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Referência: similar ou superior 

a Hidro-C. 

Cx 20 14,90 298,00 

3 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO. 
Límpido, incolor e viscoso, composto por Ácido 

Fosfórico, Hidróxido de alumínio, Óxido de Zinco e 
Água Destilada. Apresentação: frasco com 10ml 

acondicionado em cartucho individual. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, procedência, data de fabricação. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Referência: Similar ou superior a SS 
White. 

Frasco 10 12,00 120,00 

4 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ. Com 
partículas uniformes ultrafinas, composto por Óxido 

de Zinco, Óxido de Magnésio e corantes 
característico da cor 2. Apresentação: frasco com 
28g acondicionado em cartucho individual, na cor 
nº2, acompanha um medidor. Embalagem com 

dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade, registrado na Anvisa e/ou aprovado 

pelo Ministério da Saúde. Referência: SS White ou 
similar. 

Frasco 10 12,00 120,00 

5 CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO. Frasco 50 13,50 675,00 
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Quimicamente ativado, para restauração. 
Apresentação: frasco contendo 8ml (deve ser da 

mesma marca cotada para o item 1498). 
Embalagem com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade. Produto registrado na 

Anvisa ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a Vidrion R, Maxxion R. 

6 CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PÓ. 
Quimicamente ativado, para restauração, na cor 

universal A3, que possua vantagem de liberação de 
íons de flúor, seja estético, radiopaco. 

Apresentação: frasco contendo 10g (deve ser da 
mesma marca cotada para o item 1497). 

Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade. Produto registrado na 
Anvisa ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Vidrion R, Maxxion R. 

Frasco 50 28,50 1.425,00 

7 CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO 
LÍQUIDO. Composto por Eugenol 99,5% e Ácido 

Acético 0,5%. Apresentação: frasco contendo 15ml 
(deve ser da mesma marca cotada para o item 

1501). Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade. Produto registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a IRM Dentsply. 

Frasco 30 35,00 1.050,00 

8 CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ. 
Composto por Óxido de Zinco e Poli Metacrilato de 
Metila. Apresentação: frasco contendo 38g (deve 
ser da mesma marca cotada para o item 1500). 

Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade. Registrado na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a IRM Dentsply. 

Frasco 30 52,00 1.560,00 

9 CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO. Pasta 
branca para obturação temporária sem eugenol, 

pronta para o uso, maleável, de fácil manipulação e 
remoção. Apresentação: pote com 25g. Embalagem 

com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, procedência, data de fabricação, prazo 

de validade. Produto registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Citodur. 

Frasco 20 11,50 230,00 

10 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. 
Solução de Ácido Fosfórico em gel, concentração 
37%, para esmalte e dentina, corante na cor azul, 
viscosidade adequada, isento de sílica, solúvel em 

água. Apresentação: seringa com 2,5ml cada e 
ponteira aplicadora. Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 

Unidad 100 7,50 750,00 
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de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Dentsply. 

11 CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. 
Composição: Própolis (10%), Iodofórmio (5%), Cera 
de Abelha e Espessante. Apresentação: caixa com 

02 seringas de 03 gramas cada e 3 bicos 
aplicadores. Embalagem contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde.Similar ou 

superior Biodinâmica. 

Cx 15 22,50 337,50 

12 EVIDENCIADOR DE PLACA DENTAL. Solução 
evidenciadora de placa bacteriana à base de 

fucsina básica. Apresentação: frasco com 10ml. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a 
Biodinâmica. 

Frasco 35 10,90 381,50 

13 FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%. Fluoreto de 
Sódio em gel para aplicação tópica de 1 minuto, 

sabor menta ou tutti-fruti. Apresentação: frasco com 
200 ml. Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde.Similar ou 

superior a DFL. 

Frasco 25 5,50 137,50 

14 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA. À base de 
cloreto de alumínio, ação adstrigente, sem 

epinefrina. Apresentação: frasco com 10 ml. 
Embalagem com dados de identificação do produto 
e dados do fabricante. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde.  Similar ou 
superior a Dentsply. 

Frasco 8 13,40 107,20 

15 SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE DOS 
DENTES. Composto à base de água, odor 
mentolado, possui agentes de resfriamento. 

Apresentação: frasco de 200ml. Embalagem com 
dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Maquira. 

Frasco 5 22,00 110,00 

16 VERNIZ COM FLÚOR. Verniz com flúor que contém 
5% de Fluoreto de Sódio em uma base adesiva de 

resinas naturais, uso odontológico, com 5% de 
Fluoreto de Sódio. Apresentação: caixa com 01 
frasco com 10 ml de verniz com flúor e 01 frasco 

com 10 ml de solvente. Embalagem com dados de 
identificação do produto e dados do fabricante. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Fluorniz SSWhite. 

Cx 10 24,00 240,00 

17 VERNIZ FORRADOR. Verniz de secagem rápida, 
para forração de cavidades e proteção da polpa 

Frasco 15 32,00 480,00 
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dentária. Líquido claro ou ligeiramente amarelado, 
volátil, com forte odor característico. Composição: 
Nitrocelulose 8%. Expicientes: Acetato de Etila e 

álcool etílico. Apresentação:  frasco de 15ml. 
Embalagem com dados de identificação do produto 
e dados do fabricante. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Cavitine SSWhite. 

 
LOTE 2 

Valor Máximo do Lote: 28.070,00 (vinte e oito mil e setenta reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 ÁGUA DESTILADA. Galão de água destilada não 
injetável, não estéril, quimicamente pura, isenta de 
sais solúveis,para uso no processo de esterilização 

em autoclave. Apresentação: galão de 5 litros. 
Embalagem com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Referência: 
Similar ou superior ao SSPlus. 

Galão 150 10,00 1.500,00 

2 ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM. Apresentação: 
frasco contendo 1 litro. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Frasco 100 3,50 350,00 

3 ALGODÃO HIDRÓFILO. Algodão não estéril, 
confeccionado em fibras 100% algodão, macio e 

absorvente, inodoro, homogêneo e sem 
impurezasalvejado e isento de produtos químicos 

que possam agredir a pele. Apresentação: 
embalagem com 500g. Registrado na Anvisa ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

Superior a Farol. 

Unidad 5 11,50 57,50 

4 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. Não estéril, 
100% algodão, 5 dobras; 11 fios. Tamanho: 
7,5X7,5cm Apresentação: pacote com 500 

unidades. Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Cremer. 

Pcte 100 12,90 1.290,00 

5 DETERGENTE ENZIMÁTICO. Utilizado para 
remoção de resíduos orgânicos em materiais 

médico-hospitalares e equipamentos. Composição 
química: Enzimas protease, amilase, peptidase, 

celulase, lipase, álcool laurílico - 2,50% p/p, 
propilenoglicol, solvente, estabilizantes, 

conservante, corante e veículo. Apresentação: 
frasco de 1 litro. Embalagem contendo dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registrado na 

Frasco 10 75,00 750,00 
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Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a Riozyme IV. 

6 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. 
Confeccionada com dorso de papel crepe a base 
de celulose, recebendo em uma das faces massa 

adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco 
e na outra face uma fina camada 

impermeabilizante acrílica, possui listras diagonais 
de tinta termorreativa na cor branca, utilizada para 

fechamento de pacotes de papel e de pano que 
serão esterilizados em autoclaves, indicam que a 
esterilização foi efetuada através da mudança da 

coloração das listras de branca para preta; 
medindo 19mm x 30m, cor bege, embalada 

individualmente em saco plástico. Embalagem com 
dados do  fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Registrado na Anvisa ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Cremer. 

Unidad 100 3,00 300,00 

7 INDICADOR BIOLÓGICO. Indicador biológico para 
a monitorização e avaliação dos ciclos de 

esterilização em autoclaves a vapor, resultados 
finais após apenas 24 horas de incubação, 

Apresentação: caixa 50 unidades. Embalagem com 
dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Sportest. 

Caixa 2 350,00 700,00 

8 LUVAS DE LÁTEX M. Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural, 
tipo não estéril, de uso único, ambidestra, punho 
com bainha, hipoalergênica, alta sensibilidade, 
levemente pulverizadas com pó bio-absorvível, 

resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e 
acetona. TAMANHO MÉDIO (M). Apresentação: 
caixa com 100 unidades (50 pares). Embalagem 

com dados de  identificação do produto, dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Supermax, Satari. 

Cx.50p 100 20,00 2.000,00 

9 LUVAS DE LÁTEX P.  Luva para procedimento não 
cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural, 
tipo não estéril, de uso único, ambidestra, punho 
com bainha, hipoalergênica, alta sensibilidade, 
levemente pulverizadas com pó bio-absorvível, 

resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e 
acetona. TAMANHO PEQUENO (P). 

Apresentação: caixa com 100 unidades (50 pares). 
Embalagem com dados de  identificação do 

produto, dados do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade. Registro na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Supermax, Satari. 

Cx.50p 300 20,00 6.000,00 

10 LUVAS DE LÁTEX PP. Luva para procedimento Cx.50p 200 20,00 4.000,00 
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não cirúrgico, fabricada em látex de borracha 
natural, tipo não estéril, de uso único, ambidestra, 

punho com bainha, hipoalergênica, alta 
sensibilidade, levemente pulverizadas com pó bio-

absorvível, resistência química ao álcool, 
alcalóides, ácidos e acetona. TAMANHO EXTRA-
PEQUENO (PP). Apresentação: caixa com 100 
unidades (50 pares). Embalagem com dados de  

identificação do produto, dados do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registro na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a Supermax, Satari. 

11 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL 
COM ELÁSTICO. Confeccionada em não tecido 
(TNT), tripla camada com filtro que proporcione 
uma eficiência de filtração bacteriana maior que 

95%, clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do 
rosto, elásticos confortáveis que se ajustam 
perfeitamente atrás das aurículas, solda por 
ultrassom, atóxica, não estéril, cor branca. 

Apresentação: caixa com 50 unidades. Embalagem 
com dados de  identificação do produto, dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Embramac, 

Descarpack. 

Caixa 50 5,50 275,00 

12 ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Hastes em material 
plástico maleável, tipo espátula, articuladas através 

de pinos metálicos, reguláveis, com ajustes nas 
laterais. Lente única em policarbonato de alto 
impacto, incolor, anti-riscos e anti-embaçante. 

Registrado na Anvisa. Similar ou superior a Uvex. 

Unidad 5 3,00 15,00 

13 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL. Óleo para 
lubrificação de canetas de alta  e baixa rotação, 

com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e 
aditivos especias que previnam oxidações e 

reduzam atrito das partes móveis. Apresentação: 
frasco com no mínimo 200ml, acompanhados de 

bicos aplicadores, adaptáveis às canetas, 
compatíveis com alta e baixa rotação Kavo. 
Embalagem com dados de  identificação do 

produto, dados do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Maquira. 

Frasco 20 30,00 600,00 

14 PAPEL GRAU CIRURGICO 50 mm X 100m. 
Bobinas lisas compostas de papel grau cirúrgico e 
filme laminado 60g/m², Poliéster / Polipropileno, 

confeccionado conforme normas da ABNT. 
Indicado para esterilização em autoclave a vapor 

e/ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, 
impermeável a microorganismos, resistentes ao 
calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos 

ROLO 15 26,00 390,00 
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tóxicos; alta transparência do filme azul; selagem 
tripla; indicadores químicos que mudam de cor 

após o processo de esterilização; possui indicador 
de sentido correto de abertura na embalagem; toda 
a impressão do envelope situa-se na área externa 
de esterilização. Apresentação: Rolo de 50mm x 

100m. Embalagem com dados de  identificação do 
produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Zermatt. 
 

15 PAPEL GRAU CIRÚRGICO ENVELOPE AUTO 
SELANTE 90 X 260mm. Envelope composto de 

papel grau cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno, confecconado conforme as 
normas da ABNT,indicado para esterilização em 
autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno, com 

selagem tripla, fita dupla face, impressão 
orientadora da dobra para correto fechamento da 

embalagem. Apresentação: caixa com 200 
envelopes. Embalagem com dados de  

identificação do produto, dados do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a  Zermatt. 

cx.200 100 64,00 6.400,00 

16 PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 120mm X 
100m. Bobinas lisas compostas de papel grau 
cirúrgico e filme laminado 60g/m², Poliéster / 

Polipropileno, confeccionado conforme normas da 
ABNT. Indicado para esterilização em autoclave a 
vapor e/ou óxido de etileno; permeável ao vapor e 
ao ar, impermeável a microorganismos, resistentes 

ao calor, livres de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos; alta transparência do filme azul; 
selagem tripla; indicadores químicos que mudam 
de cor após o processo de esterilização; possui 

indicador de sentido correto de abertura na 
embalagem; toda a impressão do envelope situa-

se na área externa de esterilização. Apresentação: 
Rolo de 120mm x 100m. Embalagem com dados 
de  identificação do produto, dados do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. Registrado 
na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Zermatt. 

ROLO 15 78,00 1.170,00 

17 ROLETE DE ALGODÃO. Rolete composto de 
fibras 100% algodão, descartáveis em formato de 

cilindro compacto, isento de amido, cloro e 
impurezas, acondicionados em uma cinta de filme 

plástico com 100 unidades e posteriormente 
acondicionadas em pacote plástico, peso líquido 
32g,  na cor branca. Apresentação: pacote com 

100 unidades. Embalagem com dados de 

Pcte 300 1,90 570,00 
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identificação do produto, dados do fabricante, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade. Produto registrado na Anvisa ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
Superior a Cremer. 

18 SOLUÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIO. Desinfetante hospitalar para superfícies 

fixas. Composição: Cloreto de alquil dimetil etil 
benzil amônio 0,68%, sequestrante, antioxidante, 
corante, tensoativo não iônico, diluente e água. 

Apresentação: Galão de 5 litros. Embalagem com 
dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado 
pelo Ministério da Saúde. Similar ou superior a 

Germi-Rio. 

Galão 10 40,00 400,00 

19 SUGADOR ODONTOLÓGICO. Confeccionado em 
PVC tranparente e atóxico, com arame especial 

para fixação imediata, maleável, ponteira colorida, 
macia, vazada e aromatizada artificialmente com 
tutti-frutti, uso odontológico, bucal, descartável. 

Apresentação: pacote plástico com 40 
unidades.Embalagem com dados de identificação 
do produto e dados do fabricante. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a  SSplus. 

Pacote 300 3,50 1.050,00 

20 TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM 
ELÁSTICO. Touca tipo turbante,confeccionada em 

tecido não tecido (TNT) hidrofóbico e 100% 
polipropileno, alta permeabilidade, hipoalergênica, 

média elasticidade, fácil ajuste, fabricada com 
costura ultrassônica, tamanho único, ajustável a 

qualquer tamanho de cabeça, cor branca. 
Apresentação: pacote com 100 unidades. 

Embalagem com dados de identificação do produto 
e dados do fabricante. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Embramac, Descarpack ou Cremer. 

Pcte 15 5,50 82,50 

21 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 
07L. Confeccionado em papelão, com alça dupla, 

contra-trava de segurança. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 

procedência, data de fabricação, prazo de 
validade. Produto registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Dentsplay. 

Unidad 50 3,40 170,00 

 
LOTE 3 

Valor Máximo do Lote: 25.004,50 (vinte e cinco mil e quatro reais e cinquenta centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 AGULHA GENGIVAL 27 G. Agulha longa, com Cx 100 15 18,00 270,00 
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bisel trifacetado, cânula altamente flexível 
siliconizada, estojo plástico e protetor, lacre de 

segurança, rosca interna universal para seringas 
de carpule e bisel interno com ângulo curto, 

esterilizadas com óxido de etileno. Apresentação: 
caixa com 100 unidades. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. Registrado 

na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior ao BD. 

2 AGULHA GENGIVAL 30G. Agulha curta, com 
bisel trifacetado, cânula altamente flexível 

siliconizada, estojo plástico e protetor, lacre de 
segurança, rosca interna universal para seringas 

de carpule e bisel interno com ângulo curto, 
esterilizadas com óxido de etileno. Apresentação: 
caixa com 100 unidades. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. Registrado 

na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior ao BD 

Cx 100 100 18,00 1.800,00 

3 ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA SEM 
VASOCONSTRITOR. Solução estéril injetável de 
Cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor. 
Apresentação: Caixa com 50 tubetes de 1,8ml. 

Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior Lidostesim SV 

Caixa 10 30,00 300,00 

4 ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA. Solução 
estéril injetável de Cloridrato de Lidocaína 2% + 

Epinefrina  na concentração de 1:100.000, 
acondicionados em tubetes de cristal. 

Apresentação: Caixa com 50 tubetes de 1,8ml, 
acondicionados em blisters. Embalagem com 
dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a 

Alphacaíne 100 DFL. 

Caixa 400 40,00 16.000,00 

5 ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAÍNA. Solução 
estéril injetável à base de Mepivacaína 2% + 
Epinefrina  na concentração de 1:100.000, 

acondicionados em tubetes de cristal. 
Apresentação: Caixa contendo 50 tubetes de 

1,8ml cada.Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Mepiadre 100. 

Caixa 10 56,70 567,00 

6 ANESTÉSICO TÓPICO. Gel hidrossolúvel de alta 
viscosidade, com 200mg/g de benzocaína, 

Unidad 50 6,50 325,00 



 

Prefeitura Municipal de Morretes 
 

 
 

embalagem de 12g. Qualquer sabor. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a DFL. 

7 CARIOSTÁTICO 30%. Composição: Ácido 
Fluorídrico, Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônia 

e Água Deionizada. Apresentação: frasco 
contendo 5 ml. Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Referência: Similar ou superior a Biodinâmica. 

Frasco 10 22,00 220,00 

8 ESPONJA HEMOSTÁTICA. Colágeno Hidrolizado 
Liofilizada. Apresentação: caixa com 10 unidades.  

Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Technew. 

Caixa 5 22,50 112,50 

9 FILME RX. Filme periapical adulto para exames 
completos da estrutura dentária e áreas 
adjacentes, velocidade E, tamanho 02 

(3,1X4,1cm). Apresentação: caixa com 150 
unidades. Embalagem com dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registrado na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a  Kodak. 

cx.150 3 120,00 360,00 

10 FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO. Fio 
cirúrgico de seda, trançado, preto, estéril, não 

absorvível, diâmetro 3-0, medindo 
aproximadamente 45 cm de comprimento, com 

agulha de 1/2 círculo, triangular, medindo 17 mm, 
com bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, em envelope individual. Embalagem 

apropriada ao método de esterilização que permita 
abertura e transferência asséptica, mantendo 

integridade do produto e sua esterilização até o 
momento do uso. Apresentação: caixa com 24 

unidades, embaladas individualmente. 
Embalagem com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Technew. 

cx.24 50 28,80 1.440,00 

11 FIO DENTAL. Confeccionado em nylon resistente, 
com aromatizante, lubrificado com cera natural, 
livre de impurezas. Embalagem com cortador 

metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem 
desfiá-lo, embalado em estojo individual de 

polipropileno, com 100 metros. Embalagem com 
dados de identificação do produto, marca do 

Unidad 20 1,65 33,00 
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fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Aprovado pela ABO (Associação Brasileira de 

Odontologia). Registrado na Anvisa e/ou aprovado 
pelo Ministério da Saúde. 

12 FIO RETRATOR GENGIVAL.  Fio com fibras 
100% algodão, de fácil inserção no sulco gengival, 

fibras não impregnadas,hidrofílico, fino (1). 
Apresentação: frasco com 250 cm. Embalagem 
com dados do  fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a FGM. 

Frasco 8 22,00 176,00 

13 FIXADOR RADIOGRÁFICO. Indicado para 
processamento manual de filmes radiográficos 

intra-orais, pronto para o uso, forma líquida, 
incolor. Composição: água, tiossulfato de amônio 
e tiocianato de amônio. Apresentação: frasco com 
475 ml. Embalagem com dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Registrado na 
Anvisa ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Kodak. 

Frasco 30 10,00 300,00 

14 FORMOCRESOL. Composição: Formaldeído, 
orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 96º. 

Apresentação: frasco com 10ml. Embalagem com 
dados de identificação do produto, dados do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a 

Biodinâmica. 

Frasco 15 6,00 90,00 

15 HIDROPAST. Pasta de maisto, composta por 
Hidróxido de Cálcio 38%, Iodofórmio 26% e 

veículo. Apresentação: 1 seringa de 2,5g e 3 bicos 
aplicadores. Embalagem com dados de  

identificação do produto, dados do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registro na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Simiçar ou superior a Biodinâmica. 

Unidad 20 16,50 330,00 

16 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Capeador pulpar, 
composto de Hidróxido de Cálcio P.A. 99 a 
100,5%. Apresentação: frasco com 10 g. 

Embalagem com dados de  identificação do 
produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registro na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

Superior a Biodinâmica. 

Frasco 10 4,50 45,00 

17 KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO. 
Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos 

superiores e inferiores, 1 posicionador para molar 
superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 

Kit 2 55,00 110,00 
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posicionador para radiografia interproximal Bite 
Wing, 3 dispositivos para mordida, 1 pote para 
armazenamento, bolocos de adaptação para 

isolamento. Produto autoclavável. Embalagem 
com dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado 
pelo Ministério da Saúde. Similar ou superior a 

Maquira. 

18 KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO 
INFANTIL. Kit com 1 posicionador para incisivos e 

caninos superiores e inferiores, 1 posicionador 
para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 

posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito, 1 posicionador para radiografia 

interproximal Bite Wing, 3 dispositivos para 
mordida, 1 pote para armazenamento, bolocos de 
adaptação para isolamento. Produto autoclavável. 

Embalagem com dados de identificação do 
produto e dados do fabricante. Registrado na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a Maquira. 

Kit 1 55,00 55,00 

19 MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO 
DESCARTÁVEL. Haste dotada de uma ponta 

flocada com fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão, flexíveis, 2 pontos de dobra, tamanho 

fino 1.5mm. Apresentação: tubo com 100 
unidades.Embalagem com dados de  identificação 

do produto, dados do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registrado na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 
Similar ou superior a Vigodent. 

TB100 100 11,50 1.150,00 

20 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. Papel 
para registro de oclusão, com dupla face sendo 

uma face em azul e a outra em vermelho, coberto 
com uma fina camada de parafina, resistente à 

tração e à umidade. Apresentação: Bloco com 12 
tiras. Embalagem com dados de  identificação do 
produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Angelus. 

Bl 30 4,00 120,00 

21 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. 
Indicado como medicação intracanal. 

Composição: Clorofenol, Cânfora, Álcool Etílico 
96% e Água Deionizada. Apresentação: frasco 

com 20 ml. Embalagem com dados de  
identificação do produto, dados do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Biodinâmica. 

Frasco 10 8,00 80,00 

22 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR. Uso adulto e 
pediátrico, tixotrópico, abrasivos adequadamente 

dosados, que tenha em sua composição no 

Unidad 40 5,50 220,00 
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mínimo 2000ppm de Fluoreto de Sódio. 
Apresentação: Tubo com 90 gramas sabor menta 

ou tutti-frutti.Embalagem com dados de  
identificação do produto, dados do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Maquira, Coltene. 

23 PASTA ZINCO ENÓLICA. Pasta indicada para 
moldagem de bocas totalmente desdentadas, 

proporciona exatidão nos mínimos detalhes, adere 
perfeitamente à moldeira. Composição: Pasta 

branca (Óxido de Zinco e Eugenol) e pasta 
vermelha (Eugenol e resina vegetal). 

Apresentação: caixa com duas bisnagas (pasta 
base e catalisadora) de 60g cada. Embalagem 

com dados de  identificação do produto, dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou susperior a 

Lysanda. 

Caixa 15 35,10 526,50 

24 PLACA DE VIDRO POLIDA 6mm. Placa fina, para 
espatulação de cimentos, bordas polidas, 

espessura 06mm, dimensões aproximadas 15cm x 
7,5cm. Similar ou superior a Pharmainox. 

Unidad 5 14,90 74,50 

25 REVELADOR RADIOGRÁFICO. Indicado para 
para revelar imagens em filmes periapicais, 

processamento rápido, pronto para o uso, forma 
líquida, cor vermelha. Composição: água, sulfito 

de sódio, dietilenoglicol e hidroquinona. 
Apresentação: frasco com 475 ml. Embalagem 

com dados de identificação do produto, dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a  Kodak. 

Frasco 30 10,00 300,00 

 
LOTE 4 

Valor Máximo do Lote: 10.452,50 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos) 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 ALAVANCA APICAL RETA ADULTO. Alavanca apical 
adulto nº 301, possui lâmina longa, afiada, fina e 

côncava, confeccionada em aço inoxidável de alta 
qualidade, com polimento perfeito, livre de rebarbas e 

de sinais de oxidação, autoclavável. Similar ou 
Superior a Golgran. 

Unidad 10 14,50 145,00 

2 ALAVANCA SELDIN ADULTO JOGO. Jogo de 
alavancas, confeccionada em aço inoxidável de alta 

qualidade, com polimento perfeito, livre de rebarbas e 
de sinais de oxidação, autoclavável. Possuem lâmina 
longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar 

Jogo 5 90,00 450,00 
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nas paredes da cavidade alveolar. Apresentação: jogo 
com três unidades (1 alavanca curva esquerda, 1 

alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Tamanho: 15 
cm). Similar ou Superior a Golgran. 

3 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO. 
Produzido em aço inoxidável, cabo serrilhado, perfil 

octogonal com arestas bem definidas. Apresentação: 
embalagem plástica individual.  Embalagem com 
dados de identificação do produto. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 10 7,90 79,00 

4 BRUNIDOR Z INFANTIL Nº 01. Produzido em aço 
inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo, cabo 
oitavado, autoclavável. Apresentação: embalagem 

plástica individual. Embalagem com dados de 
identificação do produto. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Golgran. 

Unidad 10 4,50 45,00 

5 CABO PARA ESPELHO Nº 5. Produzido em aço 
inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo, cabo 
oitavado, autoclavável. Apresentação: embalagem 

plástica individual. Embalagem com dados de 
identificação do produto. Registrado na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a Golgran. 

Unidad 40 2,90 116,00 

6 CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 3. Produzido 
em aço inoxidável, delicado e anatômico, para uso 

com lâminas números 10 a 15. Apresentação: 
embalagem plástica individual. Embalagem com 

dados de  identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 15 4,90 73,50 

7 CONDENSADOR WARD Nº 1. Condensador de 
amálgama em cavidade dentária, em aço inoxidável, 

em perfil octogonal, com arestas bem definidas, 
serrilhado paralelo no cabo, esterilizável. 

Apresentação: embalagem plástica individual.  
Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 5 8,00 40,00 

8 CONDENSADOR WARD Nº 2. Condensador de 
amálgama em cavidade dentária, em aço inoxidável, 

em perfil octogonal, com arestas bem definidas, 
serrilhado paralelo no cabo, esterilizável. 

Apresentação: embalagem plástica individual.  
Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 5 8,00 40,00 

9 CONDENSADOR WARD Nº 4. Condensador de 
amálgama em cavidade dentária, em aço inoxidável, 

em perfil octogonal, com arestas bem definidas, 
serrilhado paralelo no cabo, esterilizável. 

Unidad 5 8,00 40,00 
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Apresentação: embalagem plástica individual.  
Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde.  Similar ou superior a Golgran. 

10 CONDENSADOR WARD Nº 5. Condensador de 
amálgama em cavidade dentária, em aço inoxidável, 

em perfil octogonal, com arestas bem definidas, 
serrilhado paralelo no cabo, esterilizável. 

Apresentação: embalagem plástica individual.  
Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde.  Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 5 8,00 40,00 

11 CURETA LUCAS Nº 86. Produzida em aço inoxidável, 
com serrilhado paralelo no cabo, cabo oitavado, nº 86. 

Dimensões aproximadas: 16x1,7x0,5cm. 
Apresentação: embalagem plástica individual. 

Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 15 15,20 228,00 

12 CURETA LUCAS Nº 87. Produzida em aço inoxidável, 
com serrilhado paralelo no cabo, cabo oitavado, nº 87. 

Dimensões aproximadas: 17x1,8x0,5cm. 
Apresentação: embalagem plástica individual. 

Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 15 15,20 228,00 

13 ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11. Fabricado em aço 
inoxidável, serrilhado paralelo no cabo, cabo oitavado, 
autoclavável. Dimensões aproximadas.16X0,7X0,6cm. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 50 4,90 245,00 

14 ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3SS.  Esculpidor 
infantil, produzido em aço inoxidável, com serrilhado 

paralelo no cabo, cabo oitavado, autoclavável. 
Dimensões aproximadas: 14,5x0,6x0,6cm. 

Apresentação: embalagem plástica individual. 
Embalagem com identificação do produto e fabricante. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 10 9,20 92,00 

15 ESCULPIDOR LECRON. Produzido em aço 
inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo, cabo 
oitavado, autoclavável. Dimensões aproximadas: 

16,5x0,6x0,6cm. Apresentação: embalagem plástica 
individual. Embalagem com identificação do produto e 
fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 10 9,20 92,00 

16 ESPÁTULA FLEXÍVEL Nº 24. Produzida em aço 
inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo, cabo 
oitavado, autoclavável. Dimensões aproximadas 
aproximadas: 16,5x0,8x0,5cm. Apresentação: 

embalagem plástica individual. Embalagem com 
identificação do produto e fabricante. Registrado na 

Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Unidad 10 10,00 100,00 
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Similar ou superior a Golgran. 

17 ESPÁTULA Nº 36. Produzida em aço inoxidável, com 
serrilhado paralelo no cabo, cabo oitavado, 

autoclavável. Dimensões aproximadas aproximadas: 
16,5x1,1x0,5cm. Apresentação: embalagem plástica 

individual. Embalagem com identificação do produto e 
fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 5 10,00 50,00 

18 ESPÁTULA PLÁSTICA. Utilizada para manipulação 
de alginato e gesso, composta de resina termoplástica 
e pigmentos, colorida. Dimensões aproximadas: 3 cm 

de largura e 19 cm de comprimento. Similar ou 
superior a Maquira. 

Unidad 10 1,50 15,00 

19 ESPELHO CLÍNICO Nº 5. Espelho plano, possui 
rosca para encaixe no cabo, sem cabo, em aço 

inoxidável.  Embalagem com identificação do produto 
e fabricante. Apresentação: Caixa contendo 12 

unidades (totalizando 300 espelhos). Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Golgran. 

Cx 12 25 21,60 540,00 

20 FÓRCEPS ADULTO Nº 150. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 10 65,00 650,00 

21 FÓRCEPS ADULTO Nº 151. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior Golgran. 

Unidad 10 65,00 650,00 

22 FÓRCEPS ADULTO Nº 16. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, tipo chifre-de-boi, produzido 

em aço inoxidável, com cabo serrilhado. 
Apresentação: embalado individualmente. Registrado 

na Anvisa. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 10 65,00 650,00 

23 FÓRCEPS ADULTO Nº 17. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 10 65,00 650,00 

24 FÓRCEPS ADULTO Nº 18L. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 8 65,00 520,00 

25 FÓRCEPS ADULTO Nº 18R. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 8 65,00 520,00 

26 FÓRCEPS ADULTO Nº 69. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 

Unidad 5 65,00 325,00 
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individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 
superior a Golgran. 

27 FÓRCEPS INFANTIL Nº 16. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, tipo chifre-de-boi, produzido 

em aço inoxidável, com cabo serrilhado. 
Apresentação: embalado individualmente. Registrado 

na Anvisa. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 4 65,00 260,00 

28 FÓRCEPS INFANTIL Nº 17. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 5 65,00 325,00 

29 FÓRCEPS INFANTIL Nº 44. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 5 65,00 325,00 

30 FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante, produzido em aço inoxidável, 

com cabo serrilhado. Apresentação: embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 4 65,00 260,00 

31 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL nº 12. Confeccionada 
em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios 

Gama, grande resistência à corrosão e perda de 
afiação. Apresentação: caixa com 100 unidades 

embaladas individualmente em material aluminizado. 
Embalagem com dados de  identificação do produto, 

dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior Advantive, 
Solidor. 

Cx 100 10 22,00 220,00 

32 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL nº 15. Confeccionada 
em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios 

Gama, grande resistência à corrosão e perda de 
afiação. Apresentação: caixa com 100 unidades 

embaladas individualmente em material aluminizado.  
Embalagem com dados de  identificação do produto, 

dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Advantive, 
Solidor. 

Cx 100 10 22,00 220,00 

33 PINÇA CLÍNICA. Fabricada em aço inoxidável. 
Comprimento: aproximadamente 16cm. 

Apresentação: embalagem plástica individual. 
Embalagem com dados de  identificação do produto, 

dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 40 8,00 320,00 

34 PORTA AGULHAS MATHIEU.  Fabricado em aço 
inoxidável, reto. Tamanho: 11 cm. Apresentação: 
embalagem plástica individual. Embalagem com 

dados de identificação do produto, marca do 

Unidad 20 34,00 680,00 
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fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Duflex. 

35 SERINGA CARPULE.  Seringa carpule com refluxo, 
tamanho 12,5cm, utilizada para aplicação de 
anestesias odontológicas, que evite a injeção 
acidental de anestésico em vaso sanguíneo, 
produzida em aço inoxidável, autoclavável. 

Apresentação: embalagem com uma unidade. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Duflex. 

Unidad 20 36,00 720,00 

36 SINDESMÓTOMO DUPLO Nº 1. Produzido em aço 
inoxidável, serrilhado paralelo no cabo. Dimensões 

aproximadas: 17,5X1,5X0,5cm. Apresentação: 
embalagem plástica individual.  Embalagem com 

dados de identificação do produto, dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Duflex. 

Unidad 20 11,90 238,00 

37 SONDA EXPLORADORA Nº 5.  Fabricada em aço 
inoxidável, serrilhado paralelo no cabo, oitavada. 

Tamanho: 17 cm. Apresentação: embalagem plástica 
individual.Embalagem com dados de identificação do 
produto e dados do fabricante. Registrado na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 30 4,20 126,00 

38 TESOURA ÍRIS RETA. Produzida em aço inoxidável, 
tamanho 11,5cm. Apresentação: embalagem plástica 
individual. Embalagem com dados de identificação do 
produto e dados do fabricante. Registrado na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 15 9,00 135,00 

 
LOTE 5 

Valor Máximo do Lote: 9.938,50 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 ALGINATO TIPO I. Material de impressão de alta 
precisão e capacidade de cópia, capaz de 
reproduzir detalhes com menos de 50µ de 

espessura, livre de poeira, alta resistência a 
compressão, presa rápida, excelente propriedade 
de tixotropia, escoamento e elasticidade, material 

biocromático com clorexidina, sabor tutti-frutti. 
Apresentação: embalagem com 454g. Embalagem 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registrado na Anvisa ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou Superior a Jeltrate Plus. 

Unidad 10 15,50 155,00 
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2 AMÁLGAMA CAPSULADO. Amálgama pré-
dosificado em cápsulas de 02 porções, isento da 

fase Gama II,  baixo creep, estabilidade 
dimensional, grande resistência à compressão. 

Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a GS-80. 

Unidad 3000 2,20 6.600,00 

3 BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ. Pó extra-fino 
com alto gral de pureza, filtrado, PH entre 7,0 e 8,6, 
aroma de menta, utilizado em qualquer aparelho de 
jateamento para profilaxia, evita lesão do esmalte e 

gengiva. Apresentação: frasco de 100g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Maquira. 

fr 100 10 5,50 55,00 

4 CERA ROSA 7. Placas macias e flexíveis, 
produzida por processo de têmpera e laminação, 

pode ser refundida. Composição: hidrocarbonetos, 
óleo mineral e corante. Apresentação: caixa com 18 

lâminas de 1,13mm. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Referência: Similar ou superior a Polidental. 

Cx 12 20 10,90 218,00 

5 CERA UTILIDADE. Placas macias e flexíveis, 
produzida por processo de têmpera e laminação, 

pode ser refundida. Composição: hidrocarbonetos, 
óleo mineral e corante. Apresentação: caixa com 05 

lâminas de 5mm. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Referência: Similar ou superior a Polidental. 

Cx. c5 20 10,90 218,00 

6 GESSO COMUM. Gesso beta com menor 
resistênica mecânica e maior pososidade, gesso 

branco, tipo II. Apresentação: embalagem de 1kg. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Vigodent. 

Em.1kg 30 5,40 162,00 

7 GESSO PEDRA TIPO III. Gesso pedra composto 
de Gipsita, quartzo e grafite, com alta resistência à 
compressão, ótimo vazamento em qualquer molde, 
reprodução de detalhes, estabilidade dimensional, 
compatibilidade com os materiais de moldagem. 
Apresentação: embalagem de 1kg. Embalagem 

com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Vigodent. 

Em.1kg 5 6,90 34,50 

8 GRAL DE BORRACHA. Cubeta flexível feita em Unidad 2 6,00 12,00 
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PVC resistente e maleável, com formato e 
flexibilidade que permitem homogeneizar com maior 

precisão gesso e alginato. Capacidade: 350ml. 
Colorido. Similar ou superior a Maquira. 

9 LAMPARINA. Lamparina à álcool, fabricada em aço 
inoxidável, utilizada para plastificação de cera, 
placas e bastões de godiva, aquecimento de 

instrumental. Apresentação: embalagem  individual. 
Embalagem com informações do modelo, 

procedência, validade e nº do registro na Anvisa. 
Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 2 35,00 70,00 

10 LIGA PARA AMÁLGAMA. Granulação extrafina, 
teor mínimo de prata de 69%, alta resistência inicial 
e final à compressão, expansão adequada, rápido 

endurecimento. Apresentação: frasco com 30 
gramas. Embalagem com dados de  identificação 

do produto, dados do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade. Registro na Anvisa e/ou 

aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior ao Velvalloy SS White 

fr.30g 50 12,00 600,00 

11 MERCÚRIO. Mercúrio metálico vivo puro para uso 
odontológico. Apresentação: frasco com 100 

gramas. Registrado na Anvisa ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. 

fr 100 25 69,00 1.725,00 

12 PEDRA POMES. Massa porosa acinzentada, muito 
leve, áspera, inalterável ao ar, inodora e insípida. 

Granulação extra-fina. Apresentação: frasco 
plástico com 100 gramas. Embalagem com dados 
de  identificação do produto, dados do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. Registrado 
na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a SSWhite. 

fr 100 10 8,90 89,00 

 
LOTE 6 

Valor Máximo do Lote: 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 ALTA ROTAÇÃO.  Extratorque, com baixo nível 
de ruído e vibração, esterilizável, com 

acoplamento Borden, spray triplo, rotação máxima 
de 380.000RPM, sistema troca-broca Fiction-Grip 

(FG) com saca brocas, torque de 0,13Ncm. 
Similar ou Superior a Kavo. 

Unidad 5 490,00 2.450,00 

 
LOTE 7 

Valor Máximo do Lote: 6.794,00 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 BROCA CARBIDE CA Nº 01. Haste curta, para baixa Unidad 30 7,90 237,00 
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rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior KG. 

2 BROCA CARBIDE CA Nº 02. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 30 7,90 237,00 

3 BROCA CARBIDE CA Nº 03. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 30 7,90 237,00 

4 BROCA CARBIDE CA Nº 04. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 40 7,90 316,00 

5 BROCA CARBIDE CA Nº 05. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 40 7,90 316,00 

6 BROCA CARBIDE CA Nº 06. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 50 7,90 395,00 

7 BROCA CARBIDE CA Nº 07. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 50 7,90 395,00 

8 BROCA CARBIDE CA Nº 08. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde.  Similar ou 
superior KG. 

Unidad 60 7,90 474,00 

9 BROCA CARBIDE CA Nº 08HL. Haste longa, para 
baixa rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 40 13,50 540,00 
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10 BROCA CARBIDE CA Nº 10. Haste curta, para baixa 
rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior KG. 

Unidad 50 13,50 675,00 

11 BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. Corte 
Cruzado fino, desgaste e acabamento de resina 

acrílica, utilizada em contra-ângulo, cabeça ativa com 
revestimento especial de Níquel, duplo reforço na 
conexão da parte ativa com a haste, diâmetro de 

6mm. Apresentação: embalagem com uma unidade. 
Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 

Saúde. Similar ou superior a DHPRO. 

Unidad 3 95,00 285,00 

12 BROCA ZECRYA 28 mm. Formato tronco-cônico com 
ponta inativa, para alta rotação, tendo a sua parte 
ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte 
inativa fabricada em aço inoxidável. Embalagem 

individual, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Maillefer. 

Unidad 15 39,00 585,00 

13 CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL. Produzida 
com madeira especial e corantes reativos atóxicos, 

extremidade pontiaguda, geometria simétrica e 
ângulos agudos, secção triangular, com rebaixo na 

extremidade para facilitar o manuseio com pinça, sem 
farpas, não solta tinta. Apresentação: embalagem 
com 100 unidades sortidas. Registrado na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a TDV. 

Emb100 10 16,10 161,00 

14 DEDEIRA DE BORRACHA MANUAL. Para 
manipulação de amálgama, cor preta. Similar ou 

superior a Jon. 

Unidad 10 15,00 150,00 

15 ESCOVA DE ROBINSON. Uso em contra-ângulo, 
cerdas planas na cor preta. Apresentação: 

embalagem unitária. Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registrado na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Microdont. 

Unidad 50 1,30 65,00 

16 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS. Escova para 
limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com 

corpo de plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. 
Similar ou superior a Jon, Iodontosu. 

Unidad 5 6,00 30,00 

17 FITA MATRIZ METÁLICA 5MM. Confeccionada em 
aço inoxidável maleável, com superfície uniforme, 

com bordas que não machuquem o paciente, de fácil 
aplicação e remoção sem danificar a restauração, 
rígida o suficiente para não se descolar durante a 

condensação do amálgama, nem se romper com a 
pressão do porta matriz. Apresentação: rolo medindo 
0,05mmX5mmX500mm. Embalagem com dados de 

ROLO 50 1,50 75,00 
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identificação do produto e dados do fabricante. 
Registrado na Anvisa ou aprovado pelo Ministério da 

Saúde. Similar ou superior a TDV. 

18 FITA MATRIZ METÁLICA 7MM. Confeccionada em 
aço inoxidável maleável, com superfície uniforme, 

com bordas que não machuquem o paciente, de fácil 
aplicação e remoção sem danificar a restauração, 
rígida o suficiente para não se descolar durante a 

condensação do amálgama, nem se romper com a 
pressão do porta matriz. Apresentação: rolo medindo 
0,05mmX7mmX500mm. Embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 
Registrado na Anvisa ou aprovado pelo Ministério da 

Saúde. similar ou superior a TDV. 

ROLO 50 1,50 75,00 

19 MANDRIL. Confeccionado em aço inoxidável, isento 
de rebarbas, com perfeita adaptação ao contra-
ângulo, o parafuso deve se adaptar perfeita e 

suavemente aos discos de lixa. Embalado 
individualmente. Registrado na Anvisa e/ou aprovado 

pelo Ministério da Saúde. 

Unidad 20 3,00 60,00 

20 PEDRA DE AFIAR Nº186. Para afiação de 
instrumentos de corte em periodontia. Composição: 
Óxido de alumínio e corante mineral. Apresentação: 
uma pedra em forma de goiva no tamanho 02x10cm 

na cor cinza. Embalagem com dados de  identificação 
do produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Golgran. 

Unidad 5 25,50 127,50 

21 PONTA DIAMANTADA CHAMA FG 3118FF. Ponta de 
granulação ultrafina, em aço inoxidável grau cirúrgico, 
para alta rotação. Embalagem individual, com dados 

de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 15 9,50 142,50 

22 PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO 
FG 1090. Ponta confeccionada em aço inoxidável 

grau cirúrgico, para alta rotação. Embalagem 
individual, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 15 1,90 28,50 

23 PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO 
FG 3100. Ponta confeccionada em aço inoxidável 

grau cirúrgico, para alta rotação. Embalagem 
individual, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde.  Similar ou superior a KG. 

Unidad 20 1,90 38,00 

24 PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA FG 
1031. Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 
cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 

Unidad 30 1,90 57,00 
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com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

25 PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA FG 
1032. Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 
cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 30 1,90 57,00 

26 PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA FG 
1033. Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 
cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 30 1,90 57,00 

27 PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA FG 
1034. Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 
cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 30 1,90 57,00 

28 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA 
FG 3195FF. Ponta de granulação ultrafina, 

confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 
alta rotação. Embalagem individual, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 

e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 
superior a KG. 

Unidad 30 1,90 57,00 

29 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA 
FG 3200. Ponta confeccionada em aço inoxidável 

grau cirúrgico, para alta rotação. Embalagem 
individual, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 30 1,90 57,00 

30 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO INATIVO FG 
3083. Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 
cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 15 1,90 28,50 

31 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1011. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

Unidad 50 1,90 95,00 
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superior a KG. 

32 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1012. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 50 1,90 95,00 

33 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1013. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 60 1,90 114,00 

34 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1014. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 50 1,90 95,00 

35 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1015. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 50 1,90 95,00 

36 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1016. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 60 1,90 114,00 

37 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1016HL. 
Ponta confeccionada em aço inoxidável grau 

cirúrgico, para alta rotação. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Registro na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da 
Saúde. Similar ou superior a KG. 

Unidad 40 1,90 76,00 

38 PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 1019. Ponta 
confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, para 

alta rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. Registro na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a KG. 

Unidad 50 1,90 95,00 

 
LOTE 8 

Valor Máximo do Lote: 3.200,00 (três mil e duzentos reais) 
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Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 COMPRESSOR. Compressor de ar isento de 
óleo para uso clínico; adequado para um  

consultório odontológico completo, acionamento 
direto, compacto, fácil operação e manutenção; 
reservatório com pintura interna anticorrosiva, 
movido a pistão, bifásico ou 110v, que possa 

trabalhar em regime intermitente, equipado com 
proteção térmica, reservatório mínimo de 30 

litros. Similar ou superior a Schulz. 

Unidad 1 3.200,00 3.200,00 

 
LOTE 9 

Valor Máximo do Lote: 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 CONTRA-ÂNGULO. Spray único externo, 
encaixe intramatic universal, giro livre de 360°, 
baixo nível de ruído e vibração, esterilizável. 

Compatível com o item 1568. Similar ou superior 
a Kavo. 

Unidad 3 550,00 1.650,00 

 
LOTE 10 

Valor Máximo do Lote: 3.562,50 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 ESCOVA DENTAL ADULTO. Escova com cerdas 
de nylon macias, com quatro fileiras de tufos, 

contendo 34 tufos de cerdas, aparadas 
uniformemente e arredondadas na mesma altura, 

cabo reto, medindo 17 centímetros de comprimento, 
anatômico com empunhadura, embalada 

individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo 
flow pack. Aprovado pela Associação Brasileira de 
Odontologia. Registrado na Anvisa e/ou aprovado 

pelo Ministério da Saúde. Similar ou superior a 
Medfio. 

Unidad 1250 0,65 812,50 

2 ESCOVA DENTAL INFANTIL. Escova com cerdas 
de nylon macias, com quatro fileiras de tufos, 

contendo 28 tufos de cerdas, aparadas 
uniformemente e arredondadas na mesma altura, 

cabo reto, medindo 15 centímetros de comprimento, 
anatômico com empunhadura, embalada 

individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo 
flow pack. Aprovado pela Associação Brasileira de 
Odontologia. Registrado na Anvisa e/ou aprovado 

pelo Ministério da Saúde. Similar ou superior a 

Unidad 5000 0,55 2.750,00 



 

Prefeitura Municipal de Morretes 
 

 
 

Medfio. 

 
LOTE 11 

Valor Máximo do Lote: 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 BANDEJA. Bandeja em aço inoxidável 22x09x1,5cm 
com suporte para 6 instrumentos, autoclavável. 
Apresentação: embalagem com uma unidade. 

Embalagem com dados de identificação do produto. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Fava. 

Unidad 4 22,00 88,00 

2 ESTOJO INOX 20X10X05cm. Estojo fabricado em 
aço inoxidável no tamanho 20 x 10 x 05 cm, com 
tampa, autoclavável. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Fava. 

Unidad 5 55,00 275,00 

3 ESTOJO INOX 26X12X06cm. Estojo fabricado em 
em aço inoxidável no tamanho 26 x 12 x 06 cm,  com 

tampa, autoclavável. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Fava. 

Unidad 5 78,00 390,00 

4 PORTA ALGODÃO EM ROLETE INOX 10X5,5cm. 
Porta algodão redondo em aço inoxidável, utilizado 

para colocar a embalagem inteira de rolete de 
algodão no seu interior, na dimensão 10x5,5cm. 
Apresentação: embalagem com uma unidade. 

Embalagem com informações de procedência e nº de 
registro na Anvisa. Similar ou superior a Fava. 

Unidad 4 42,00 168,00 

5 PORTA ALGODÃO INOX 08X10cm. Porta algodão 
fabricado em aço inoxidável, com mola, com 

polimento interno, livre de rebarbas, dimensão 
aproximada 08x10cm. Apresentação: embalagem 

com uma unidade. Registrado na Anvisa. Similar ou 
superior a Fava. 

Unidad 5 35,00 175,00 

 
LOTE 12 

Valor Máximo do Lote: 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 FOTOPOLIMERIZADOR ANALÓGICO. Lâmpada 
halógena, frequência entre 400 e 600mW, tempo de 

aplicação programável até 60 segundos, sinal sonoro 
a cada 10 segundos, peça de mão com design 

ergonômico, exaustor ultra-silencioso, sistema de 
proteção térmica, ponteira de 9mm em fibra ótica 

coerente, protetor ocular, bivolt com chave reversora 
65 watts de potência, com garantia. Embalagem com 

dados de identificação do produto, dados do 

Unidad 1 595,00 595,00 
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fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Registrado na Anvisa. Similar ou superior a  

Kondortech CLK 50. 

 
LOTE 13 

Valor Máximo do Lote: 400,00 (quatrocentos reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 MACROMODELO PARA ESCOVAÇÃO. Arcada 
superior, arcada inferior, língua e articulador 

metálico flexível, que permite posicionar na oclusão 
tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida 
cruzada. Ideal para treinamento de escovação 

dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 
13 x 13 cm. Acompanha escova de 36 cm. Similar 

ou superior a  Macromodelos. 

Unidad 2 200,00 400,00 

 
LOTE 14 

Valor Máximo do Lote: 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 MICROMOTOR. Micromotor com acoplamento 
Borden, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 

RPM e sistema universal intramatic, baixo nível de 
ruído e vibração, encaixe intramatic universal, 

esterilizável. Similar ou superior a 
Kavo.Compatível com CONTRA-ÂNGULO. Spray 
único externo, encaixe intramatic universal, giro 
livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração, 

esterilizável. Compatível com o item 1568. Similar 
ou superior a Kavo. 

Unidad 3 550,00 1.650,00 

 
LOTE 15 

Valor Máximo do Lote: 12,60 (doze reais e sessenta centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 PEÇA DE MÃO RETA. Spray único externo, encaixe 
intramatic universal, giro livre de 360°, baixo nível de 
ruído e vibração, esterilizável. Compatível com o item 

1568. Embalagem com dados de  identificação do 
produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou superior 

a  Kavo. 

Unidad 2 6,30 12,60 

 
LOTE 16 

Valor Máximo do Lote: 1.002,00 (um mil e dois reais) 
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Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL. 
Esterilizável em autoclave a 134°C. Apresentação: 
embalagem 01 unidade. Embalagem com dados de 

identificação do produto, dados do fabricante. 
Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 

da Saúde. Similar ou superior a Jon. 

Unidad 25 10,00 250,00 

2 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO. 
Confeccionado em aço inoxidável, tamanho 06cm,  

Apresentação: embalagem plástica com 01 unidade. 
Embalagem com informações de modelo, 

procedência, validade e nº de registro na Anvisa. 
Similar ou superior a Golgran. 

Unidad 20 18,90 378,00 

3 TIRA DE LIXA EM AÇO MONOFACE. Confeccionada 
em aço inox, camada regular de abrasivos a base de 

óxido de alumínio, centro neutro, maleável. 
Dimensões: 13,5x0,4x0,1cm. Apresentação: 

embalagem plástica com 12 unidades. Embalagem 
com dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo 
Ministério da Saúde. Similar ou superior a Fava. 

Emb.12 30 8,00 240,00 

4 TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA. 
Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de 

poliéster, duas granulações (média: cinza e fina: 
branca), cada tira possui o centro neutro e dimensões 

aproximadas de 4mm de largura e 170mm de 
comprimento. Apresentação: caixa com 150 

tiras.Embalagem com dados de identificação do 
produto e dados do fabricante. Registrado na Anvisa 
e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a 3M. 

cx.150 10 10,90 109,00 

5 TIRA DE POLIÉSTER. Tiras pré-cortadas, fabricadas 
em 100% poliéster, flexíveis, , transparente, tamanho 
10mmX120mmX0,05 mm. Apresentação: envelope 

com 50 unidades. Embalagem com dados de 
identificação do produto e dados do fabricante. 

Registrado na Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério 
da Saúde. Similar ou superior a Maquira. 

Env.50 25 1,00 25,00 

 
LOTE 17 

Valor Máximo do Lote: 2.633,40 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 RESINA COMPOSTA COR A2 (esmalte). Resina 
composta, universal, micro-híbrida à base de 

microglass, radiopaca podendo ser utilizada em 
restaurações diretas de dentes anteriores e 

posteriores, matriz orgânica de Bis-GMA e contém 

Unidad 15 24,00 360,00 
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58% do seu volume de partículas de carga sendo 
vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de silício 

altamente disperso. Indicado para restaurações de 
classes I a V de Black. Apresentação: seringa de 4g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Charisma 
Hehaeus Kulzer. 

2 RESINA COMPOSTA COR A3 (esmalte). Resina 
composta, universal, micro-híbrida à base de 

microglass, radiopaca podendo ser utilizada em 
restaurações diretas de dentes anteriores e 

posteriores, matriz orgânica de Bis-GMA e contém 
58% do seu volume de partículas de carga sendo 
vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de silício 

altamente disperso. Indicado para restaurações de 
classes I a V de Black. Apresentação: seringa de 4g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Charisma 
Hehaeus Kulzer. 

Unidad 15 24,00 360,00 

3 RESINA COMPOSTA COR A3,5 (esmalte). Resina 
composta, universal, micro-híbrida à base de 

microglass, radiopaca podendo ser utilizada em 
restaurações diretas de dentes anteriores e 

posteriores, matriz orgânica de Bis-GMA e contém 
58% do seu volume de partículas de carga sendo 
vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de silício 

altamente disperso. Indicado para restaurações de 
classes I a V de Black. Apresentação: seringa de 4g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Referência: Charisma Hehaeus 
Kulzer. 

Unidad 10 13,50 135,00 

4 RESINA COMPOSTA COR OA2 (dentina). Resina 
composta, universal, micro-híbrida à base de 

microglass, radiopaca podendo ser utilizada em 
restaurações diretas de dentes anteriores e 

posteriores, matriz orgânica de Bis-GMA e contém 
58% do seu volume de partículas de carga sendo 
vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de silício 

altamente disperso. Indicado para restaurações de 
classes I a V de Black. Apresentação: seringa de 4g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Charisma 
Hehaeus Kulzer. 

Unidad 10 13,50 135,00 

5 RESINA COMPOSTA COR OA3 (dentina). Resina 
composta, universal, micro-híbrida à base de 

Unidad 10 13,50 135,00 
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microglass, radiopaca podendo ser utilizada em 
restaurações diretas de dentes anteriores e 

posteriores, matriz orgânica de Bis-GMA e contém 
58% do seu volume de partículas de carga sendo 
vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de silício 

altamente disperso. Indicado para restaurações de 
classes I a V de Black. Apresentação: seringa de 4g. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
dados do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Registrado na anvisa e/ou aprovado pelo 

Ministério da Saúde. Similar ou superior a Charisma 
Hehaeus Kulzer. 

6 RESINA FLUÍDA. Resina composta, microhíbrida, 
radiopaca, baixa viscosidade, fotopolimerizável, alto 

teor de carga, elevada resistência mecânica, 
tixotrópico, facilidade de aplicação e manuseio, COR 

A2. Apresentação: 01 seringa com 2 gramas e 01 
ponteira de aplicação. Embalagem com dados de 
identificação do produto, dados do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Opallis. 

Unidad 20 20,00 400,00 

7 SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS. Selante 
resinoso, fotopolimerizável, transparente, fluído, com 

flúor, com carga inorgânica e pigmento 
termocrômico. Apresentação: Seringa com 2,5g e 2 
aplicadores. Embalagem com dados de identificação 
do produto, dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade. Registrado na Anvisa e/ou 
aprovado pelo Ministério da Saúde. Similar ou 

superior a Defense Chroma Angelus. 

Unidad 10 35,00 350,00 

8 SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS 
ENHANCE. Pontas para acabamento e polimento de 
resina composta tipo enhance, adaptáveis ao contra-

ângulo, composto por Tripolímero (Estireno-
Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica 

Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, 
N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. 
Apresentação: caixa com 07 pontas sortidas 

(chama, disco e taça). Embalagem com dados de  
identificação do produto, dados do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa e/ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a Dentsply. 
 

Cx 4 75,60 302,40 

9 SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO 
DENTAL. Discos com diâmetro de ¾”, descartáveis, 
4 granulações. Apresentação: caixa com 50 discos 

de 4 diferentes granulações. Embalagem com dados 
de identificação do produto,dados do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade. Registrado na 
Anvisa ou aprovado pelo Ministério da Saúde. 

Similar ou superior a 3M. 

Cx 4 114,00 456,00 
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ANEXO II – OBJETO 
 
1. OBJETO 
1.1. Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição no Anexo I que faz parte 
integrante do Edital. 
1.2 O prazo de validade será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
da Ata de Registro de Preços. 
 
2. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
2.1 As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios, 
podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município, e 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:  
07.002.1030101602040.339030 – 1495 
 

2.2 Estima-se o valor do objeto deste pregão em R$ 107.582,70 (cento e sete mil 
quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos). 
 
3  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  
3.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos, sendo que 
o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma: 
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, ltem e outros, sem rasura e/ou 
entrelinhas e devidamente certificada pela contratante; 
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, item e outros; 
c) Termo de recebimento, junto a Divisão de Compras. 
Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT, CERTIDÃO 
FEDERAL. 
 
3.2 Durante a vigência da Ata de Registro de Pr eços, os preços registrados serão 
f ixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II  do art.  65 da Lei n. º 
8.666/93 ou de redução dos preços prat icados no mercado.  
3.3 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso I I 
do art.  65 da Lei n.  º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e inic iar outro processo l ic itatório.  
3.4 Comprovada a redução dos preços pra t icados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e, def inido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 
4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:  
4.1 Entregar os produtos imediatamente após a solicitação da Divisão de 
Compras, nos lugares determinados pela mesma, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis,  a contar  do recebimento ou da retirada da ordem de 
compra, sob pena de multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, 
observadas as determinações da Administração. 
 
4.1.2. A empresa vencedora obrigar-se-á em oferecer prazo de garantia dos produtos de, no 
mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo pela Administração Municipal, 
quando se tratar de material permanente. 
 
4.2 A Secretar ia Municipa l de Saúde e a Divisão de Compras serão os órgãos 
responsáveis pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
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decorrentes desta l icitação e indicará, sempre que solicitado pelo órgão usuár io, 
respeitada a ordem de registro e os quantitat ivos a serem adquir idos, os 
fornecedores para os quais serão emit idos os pedidos.  
4.3 Somente quando o primeiro l ic itante registrado at ingir  a totalidad e do seu 
l imite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o 
segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo 
tempo, quando o quantitat ivo do pedido de fornecimento for super ior à capacidade 
do l ic itante da vez.  
4.4 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município 
mediante assinatura da Ata de Registro de Preços , observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão supracitado.  
4.5. O compromisso de entrega e execução só estará ca racterizado mediante 
emissão de ordem de compra , decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital  
do Pregão em epígrafe.  
4.6. A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os 
requisitos de publicidade, f icando o fornecedor obrigado  a atender todos os 
pedidos durante sua val idade, dentro dos quantitat ivos est imados  
4.7. A convocação dos fornecedores será formalizada e conterá o endereço e o 
prazo máximo em que deverão comparecer para ret irar o respectivo pedido.  
4.8 O fornecedor convocado na forma do subitem anter ior que não comparecer, 
não ret irar o pedido no prazo est ipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços , estará sujeito às sanções previstas 
neste Edital.  
4.9 Quando comprovada uma dessas hipó teses poderá ser indicado o próximo 
fornecedor a ser destinado o pedido,  sem prejuízo da abertura de processo 
administrat ivo para apl icação de penalidades.  
4.10 Quando a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, a 
remessa do produto apresentado será devolvida à detentora da Ata de Registro de Preços 
para substituição imediata. 
4.11 A Prefeitura Municipal de Morretes, através da Divisão de Compras, poderá a qualquer 
momento solicitar através de Ordem de Compra, os objetos dessa licitação, não havendo 
quantidade mínima, podendo o pedido ser realizado até mesmo unitariamente. 
 
5. JUSTIFICATIVA DA DISPUTA POR LOTE.  
A disposição dos al imentos para disputa em LOTE visa resguardar os interesses 
do município de Morretes, visto que  a escala reduzida na compra de alguns itens 
pode desest imular a dinâmica de entrega dos mesmos, devido uma relação custo 
benef íc io pouco a um fornecedor unitár io.  
Fazer os pedidos por LOTE torna muito mais fácil e descomplicado, adequado à 
situação prát ica e f ísica da administração neste pequeno município.  
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO 

 
 
Pelo presente instrumento, a empresa  [RAZÃO SOCIAL]  , inscrita no 
CNPJ/MF    [Nº do CNPJ]  , sito na   [ENDEREÇO COMPLETO]    , por 
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante 
procurador, o Sr   [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]  ; inscrito no CPF   [Nº do CPF]  ; 
portador  do  RG   [Nº  do  RG]   ,  residente  em   [ENDEREÇO  COMPLETO]  ,  ao  
qual  OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 17/2015 –  SRP da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, 
podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, 
renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e 
assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste 
mandato. 
 
 
 
 
Morretes,   de   de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Razão Social 
 
Representante(s) legal (is) com carimbo da Licitante 
 
[Reconhecer Firma] 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
1

 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
A  [RAZÃO  SOCIAL]  , CNPJ/MF n.º   [Nº do CNPJ]  ,
 localizada à   [ENDEREÇO COMPLETO]  , DECLARA, sob as 
penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de 
habilitação estabelecidos para o certame licitatório na Prefeitura Municipal de Morretes, Pregão 
Presencial nº 17/2015 - SRP. 
 
 
 
 
Morretes,  de  de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Nome: -[Representante Legal] RG nº [do signatário] 
 
1  OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o 
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
Pregão Presencial nº. 17/2015 - SRP. 
 
 
 
A   (RAZÃO SOCIAL)  , inscrita no CNPJ/MF   (Nº)  , por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa / 
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
 
 
 
 
 
Morretes , ........... de ..................................... de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(nome/cargo/assinatura) 

 
 
 

2  OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada no 
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação. 
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL
3 

 
À 
  
Prefeitura Municipal de Morretes 
Praça Rocha Pombo, n.º 10, Centro, Morretes, Paraná. 
Referente: Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 17/2015 - SRP, Abertura __ de ________ de 
2015 às 10h00min.  
Proponente:_______________________________________________________________. 
Razão Social: _____________________________________________________________.  
Endereço: ________________________________________________________________.  
Telefone: ______________________ 
E-mail: _______________________________________. 
CNPJ: _________________________________________________________. 
 
Assunto: PROPOSTA 
 
MD Pregoeiro 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. 
_________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto 
no mencionado Edital, a nossa proposta para Registro de Preços para futura aquisição de materiais 
e equipamentos odontológicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
descrição no Anexo I que faz parte integrante do Edital, conforme tabela abaixo: 
 
LOTE: ______ 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

       

 
O valor global do (s) Lote (s) da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais). 
 
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente Licitação. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de 
Registro de Preços  no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. 
_____________________, carteira de identidade nº ___________, CPF nº _________________, 
_______________(profissão), __________________(função na empresa), residente a Rua, 
Avenida_____________________________ nº________, em _______________(Cidade), CEP: 
_______, como responsável desta empresa. 

 
Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço da Ata de Registro de 
Preços, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta 
_______________ (corrente/poupança) de nº _____________, Agência nº _____, do Banco 
______________. 
 
Demais condições de início, recebimento e pagamento são de acordo com o Edital e Anexos, 
em especial o ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

(cidade), em __ de _____ 2015.  
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____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal / Procurador 
Função 
 
 
3   OBSERVAÇÕES: Deverá ser apresentada dentro do envelope PROPOSTA COMERCIAL. 
Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que 
tenha poderes outorgados para tanto. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE
4

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 
A   [RAZÃO SOCIAL]  , inscrita no CNPJ/MF   [Nº do CNPJ]  , por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de 
participação no Pregão Presencial nº 17/2015 - SRP que: 
 
  Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações; 
 
  Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
 
  Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; e 
 
  Não possui em seu quadro menor de 16 anos de idade, nos termos do art. 27, V da Lei 
8666/93. 
 

Morretes,  de   de 2015. 
 
 
 
 
 
Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura] 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto apresentada dentro do envelope 
habilitação.
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LICITAÇÃO 

ANEXO VIII – TERMO DE RECEBIMENTO 
 
Do Termo 
 
É um documento interno da Prefeitura Municipal de Morretes, posterior ao término do 
pregão, emitido pelo órgão solicitante, entregue a Autoridade Competente dando pleno 
recebimento do objeto licitado, uma vez verificada a conformidade com o estabelecido no Edital e 
nos anexos, redigido com o seguinte teor: 
 
 
TERMO DE RECEBIMENTO 
 
 
A  [RAZÃO SOCIAL]  , inscrita no CNPJ/MF   [Nº do CNPJ]  , 
conforme a nota fiscal nº   de _____/_____/_____ e passados 05 (cinco) 
dias úteis, atestamos que cumpriram-se os requisitos de especificação dos produtos conforme 
objeto, estabelecidos em Edital, anexos e proposta do certame licitatório da Prefeitura Municipal 
de Morretes, Pregão Presencial nº 17/2015 - SRP. 
 
 
 
 

Morretes,   de   de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Morretes 
 

 

 

 

LICITAÇÃO 

ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0 000/2015 
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 – SRP 
HOMOLOGADO EM 00/00/2015 
 
Aos XXXXXXXX dia do mês de XXXXXXX de 2015, de um lado o MUNICIPIO DE 
MORRETES ,  com registro no CNPJ/MF nº 76.022.490/0001 -99 e sede na Praça 
Rocha Pombo, n.º 10, Centro, Morretes - Paraná, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sr Helder Teof i lo dos Santos, inscrito no CPF/MF nº. 
Xxxxxxxxxxx e RG nº. Xxxxxxxxxxx SSP/PR, brasi leiro,  no uso de suas 
atr ibuições, doravante designada simplesmente CONTRATANTE ,  e de outro lado 
a Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com registro no CNPJ/MF sob o nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Rua XXXXXX, nº XXXX, Bairro 
XXXXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX/XX, neste ato representada pela(o) Sr(a). 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira (o), portador (a) da identidade nº 
Xxxxxxxxxxx, inscr i to no CPF/MF sob o nº XXX.XX X.XXX-XX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA,  resolvem celebrar a presente Ata de 
Registro de Preços, decorrente a l ic itação em epígrafe, sob o regime de compras 
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520/2002; 
Lei n. 8.666/93 e suas alterações, nas condições do Edital e consoante o que 
segue. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços para futura aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
descrição no Anexo I que faz parte integrante do Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO 
2.1. A entrega dos produtos pela CONTRATADA será conforme solicitações da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  a contar do 
recebimento ou da ret irada da ordem de compra, sob pena de multa por atraso, 
sem prejuízo a outras sanções apl icáveis,  observadas as determinações da 
Administração. 
2.2. A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente o fornecimento nos locais indicados 
pela Divisão de Compras após a sol ici tação, não existindo quantidade mínima para o 
pedido, podendo ser unitariamente. 
2.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas e outras que se fizerem necessárias 
ao perfeito cumprimento do objeto. 
2.3. A solicitação de entrega dos produtos será emitida pela Divisão de Compras observando-se 
sempre as regras estabelecidas no edital e na Ata de Registro de Preços, cabendo ao respectivo 
secretário a fiscalização de sua execução ou o servidor por ele formalmente designado. 

2.4. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos 
entregue em desacordo com a  Ata de Registro de Preços ou que não atendam as 
especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à CONTRATADA a 
substituição imediata dos produtos, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis. 
2.5. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades, por vícios que venham a 
ser observados após o seu recebimento dos produtos, nos termos do Código Civil, observadas 
as disposições do Edital. 
2.6. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços  as 
condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão. 
 



Prefeitura Municipal de Morretes 
 

 

 

 

LICITAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos, sendo que 
o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma: 
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, Lote, item e outros, sem 
rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pela contratante; 
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, itens e outros; 
c) Termo de recebimento provisório, junto a Divisão de Compras. 
d) Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT, e Certidão 
Federal. 
3.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela CONTRATADA de que 
se encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia – FGTS, Previdência Social, 
Débitos Trabalhistas e Federal, nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 
4.1. O valor total do presente Termo é de R$ xxxx ( x x x x ) , referente aos itens abaixo 
discriminados, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que existirem para 
a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, valor 
reajustável nos termos da CLÁUSULA QUINTA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VLR. UNIT. VLR. 
TOTAL 

       

 
CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 
5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante 
requerimento formal da CONTRATADA, que deverá atender as seguintes disposições: 

a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhado de todos os 
documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela do fabricante, além de 
outros que possam complementar o pedido; 
b) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida 
assim como a data em que fora protocolado o último documento comprobatório da alteração 
de preços. 
5.2. A CONTRATADA deverá relacionar em seu requerimento o serviço contratado, o valor 
licitado e o reajustado, além de outras informações que possam elucidar o processo. 

5.3. Na análise do pedido, a CONTRATANTE adotará a pesquisa de mercado, registro de 
preços de outro órgão público, índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação 
proferida em 10 (dez) dias, sendo vedado à CONTRATADA interromper a execução enquanto 
tramita o processo de revisão, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas. 
5.4 - É facultada à CONTRATANTE, a qualquer momento da Ata de Registro de Preços , a 
convocação da CONTRATADA para revisão de preço para menos, se comprovado que o valor 
contratado está acima dos praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS 
6.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Lei nº 
10.520/2002; Lei n. 8.666/93 e suas alterações, as normas e condições do respectivo 
edital cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas 
legais pertinentes à espécie. 

6.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas 
disposições do respectivo Edital, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, e, sendo estas 
insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios, 



Prefeitura Municipal de Morretes 
 

 

 

 

LICITAÇÃO 

podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município, e 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente: 
07.002.1030101602040.339030 – 1495 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 
8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes nesta Ata de Registro de 
Preços ou do Edital e seus Anexos dele decorrente, caracterizará a inadimplemento da 
licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à 
espécie: 
 
I- Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas nesta Ata de Registro de Preços  
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
 
II- Multa, nos seguintes percentuais: 
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos itens entregues com atraso. 
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da 
aplicação da multa ou pela rescisão da ata de registro, em razão da inexecução total. 
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas 
demais alíneas. 
c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor dos itens, pelo não cumprimento de quaisquer 
condições de garantia do produto estabelecido na Ata de Registro de Preços . 
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado da Ata de Registro de Preços, pela 
não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório. 
e) 10 % (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços , na hipótese de rescisão 
por inexecução parcial da Ata de Registro de Preços .  
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços , nas hipóteses de 
recusa da ordem de compra, rescisão por inexecução da ata - caracterizando-se quando houver 
reiterado descumprimento de obrigações da ata de registro -, entrega inferior a 50% (cinquenta 
por cento) do solicitado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”. 
 
III- Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta, 
por atraso superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da multa conforme disposto no inciso III, 
artigo 87, da Lei 8.666/93; 
 
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.2. É garantido a licitante o direito de recurso das decisões tomadas, observadas as normas 
previstas no artigo 109 da Lei Nº: 8.666/93. 
8.3. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem 
assinados pelo representante legal da empresa. 
 
 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 
9.1. A presente ata de registro de preços poderá ser anulada ou revogada por ato unilateral 
da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem 
que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 
8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA 
10.1. A presente Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá validade de 
12 (doze) meses, podendo ser, se for do interesse da Administração Municipal, rescindido nos 
termos da Lei Nº: 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
12.1. As partes elegem o foro da comarca de Morretes - PR para dirimir as questões 
resultantes da presente Ata de registro de preços renunciando a qualquer outro. 
 
Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 0 3  (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 
 

Morretes/PR, XX de XXXXXXXXX de 2015. 
 
 
 

 
Helder Teof i lo dos Santos  

Prefeito Municipal  
CONTRATANTE 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Sócio-Gerente 
CONTRATADA 

  
 
Testemunhas:   
 
1-______________________     
 
2 -_____________________ 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET – SITE/E-MAIL 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 30/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2015 

 
 

Razão Social:  

CNPJ N.º:  

Inscrição Estadual nº.: 

Endereço:  

E-Mail:  

Cidade:  

Estado:  

Telefone:  

Fax:  

Pessoa para contato:  

 
Recebemos, através de acesso a página www.morretes.pr.gov.br, ou pelo e-mail 
licitacoes@morretes.pr.gov.br nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.  
 
Local: _______________, de 2015.  
 
 
Assinatura  
 

 

 
OBSERVAÇÃO:  
 
 
Senhor licitante,  
 
Visando a comunicação entre esta divisão e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha 
o recibo de entrega do edital e remeta digitalizado a CPL – Morretes/PR por meio do e-mail: 
licitacoes@morretes.pr.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a CPL – Morretes/PR da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  
 
 
Juarez Pinheiro dos Santos Júnior 
Pregoeiro 
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