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PROCESSO Nº 039/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 

 
 

PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, realizará procedimento de licitação nº. 039/2018, 
modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço, nos termos da 
Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes 
contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão 
pública, as 08:30 h/m do dia 11/12/2018 na sala da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal, situada na, Avenida Hudson Charles, nº. 02, Alto Bonito, nesta cidade, tel.: 
(38) 3616-3197 ou pelo email: licitação@matiascardoso.mg.gov.br, oportunidade em que serão 
examinados. O pregão será realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela 
portaria nº 01/2018 de 02 de Janeiro de 2018. 
 

1. OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme 
descrito e especificado no Termo de Referência – anexo I, deste instrumento convocatório. 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão: 
 
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, 
de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
2.2.2. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que 
tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Matias Cardoso/MG. 
 
2.3. Os itens são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de 
ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/06.  
 

3. ENTREGA DOS ENVELOPES 

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
 

LOCAL: Sala de Licitação – Sede da Prefeitura de Matias Cardoso/MG, na Avenida Hudson 
Charles, nº. 02, Alto Bonito, Matias Cardoso/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 11/12/2018, às 
08:29 h/m. 
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3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 029/2018 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG. 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 029/2018 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 
3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
3.3. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, 
ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006.  
 
3.4. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição 
será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. 
 
3.5. As certidões descritas nos itens 3.3. e 3.4. apresentadas após o dia 31 de janeiro do 
corrente ano, terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. (AS 
REFERIDAS CERTIDÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.6. Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-los 
até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1.1. 
 
3.6.1. A participação na forma do item 3.6, sem a presença de representante no ato da sessão, 
impede a apresentação de lances por parte da licitante. 
 
3.7. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data 
e horário definidos neste edital. 
 
3.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. 
 
3.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente 
ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 25.209.115/0001-11 

Fone: 0** 38 3616-3141 – Fax: 0** 38 3616-3113 
Av. Hudson Charles, s/nº - Alto Bonito – Matias Cardoso/MG 

Site: www.matiascardoso.mg.gov.br - Email: licitacao@matiascardoso.mg.gov.br 
 

3 
 

3.10. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 
 

4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 
nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada 
dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato 
social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 
 
4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de 
lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste 
Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar 
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que 
anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício 
não suspenderá o curso do certame. 
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6. PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1.As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, datilografadas ou 
impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao 
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital (Anexo I), e constarão:   
 
6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente; 
 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.1.4. Conter prazo de entrega de no máximo 7 (Sete) dias a contar do recebimento da ordem 
de fornecimento. 
 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham 
erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do 
item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o 
representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão. 
 
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e 
seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
 
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta 
Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para o certame, conforme anexo V.  
 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto 
desta licitação. 
 
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital. 
 
6.9. Todos os materiais e equipamentos considerados sob regime de Vigilância Sanitária, 
bem como suas partes e acessórios, conforme estabelecido no art. 2º, §2º, I, da 
Resolução – RDC nº. 27/11 do Ministério da Saúde, que forem devidamente 
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regulamentados pela ANVISA, deverão apresentar Certificado de Conformidade com data 
de validade em dia, JUNTAMENTE À PROPOSTA. 
 

 

7-HABILITAÇÃO 
 
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
7.1.2.1 No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de 
eleição de seus administradores.  
7.1.2.2 O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 
alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 
consolidadas. 
 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto 
poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 
 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias 
MF 358 e 443/2014. 
 
7.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
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7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão 
de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão. 
 
7.3.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com 
a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação 
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que 
referido plano foi homologado judicialmente. 
 
7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
 
7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 
2º, Lei 8.666/93), conforme anexo VI.  
 
7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 
de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da 
Lei., conforme anexo VII.  
 
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos 
licitantes, cadastrando-as no sistema.   
 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará 
aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
 
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o 
pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam 
os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 
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9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
 
10-LANCES VERBAIS 
 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço e os demais.  
 
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
 
10.4.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente 
com o proponente, para que seja obtido preço melhor.  
 
10.5.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 
 
10.6. O valor dos lances será decidido no momento da sessão pelo pregoeiro. 
 
11-JULGAMENTO 
 
11.1. No julgamento e classificação das propostas será levado em consideração o TIPO DE 
LICITAÇÃO MENOR PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
11.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua 
aceitabilidade. 
11.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura 
do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
11.4. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em 
cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
11.5 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
11.6 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
11.7 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
11.8 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias 
úteis inicialmente concedidos. 
11.9 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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11.10 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 
pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de 
sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
11.11 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste 
Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 
procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
11.12. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
11.13. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
11.14. A critério da Administração, no caso de inabilitação de todos os licitantes, poderão ser 
convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em 
obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.15. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as 
cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.  
 
11.15.1 Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o fornecedor 
registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante 
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme 
disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, mediante: 
 
a) instrumento contratual; 
b) emissão de nota de empenho de despesa ou;  
c) autorização de compra. 
 
11.16. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em ata para, a cada contratação, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para: 
 
a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou  
b) assinar o contrato. 
 
11.17. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 
 
11.18. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de 
preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos 
previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
 
11.19. É facultado a (o) Pregoeira (o) (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o 
termo de contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 
habilitação. 
 
11.20. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do 
Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro. 
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11.21. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. 
Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes 
remanescentes. 
 
11.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 
membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
12-RECURSOS 
 
12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.1.1. A manifestação na sessão pública e a motivação são pressupostos de admissibilidade 
dos recursos. 
 
12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo 
intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da 
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos  
 
12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito 
de recurso. 
 
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 
 
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 
aceite do produto pelo Setor Requisitante. 
 
13-DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os 
preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do 
artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura 
da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
 
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está 
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o 
preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
 
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará 
o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em 
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos 
bens registrados. 
 
14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de 
mercado. 
 
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações 
assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 
 
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira. 
 
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pela Administração para determinado Item. 
 
14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá 
convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de Preços ou 
parte dela. 
 
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.  
 
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 
 
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG. 
 
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações 
técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de 
Referência e documentação anexa. 
 
16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a 
sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre 
sua aceitação ou rejeição. 
 
16.3. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma do art. 73 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.4.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado 
no prazo de 05 (Cinco) dias da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria 
reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar. 
 
16.5.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 
16.6.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 07 (Sete) dias, 
após a solicitação pelo Setor Requisitante. 
 
16.7.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura 
apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  
 
16.8.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
 
16.9.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou 
recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para retirá-lo. 
 
16.10.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
 
17-PAGAMENTO 
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17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo 
III – Termo de referência; 
 
17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo  III 
– Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 
 
17.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 
 
17.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 
 
17.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do 
fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contra prestação; 
 
17.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 
valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 
temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 
 
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
18.2.1. advertência; 
18.2.2. multa de: 

18.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega 
do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 
 
18.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Matias Cardoso/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação 
ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o 
caso. 
 
19- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
 
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou 
recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para fornecimento. 
 
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
 
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, 
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 
 
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 
listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
 
19.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas na ata, os 
acréscimos e supressões que se fizerem nas quantidades no material objeto da presente 
licitação, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme estabelecido no 
§ 1º do artigo 65. 
 
19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 
impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus 
termos. 
 
19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 
 
19.10.É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 
19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, 
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por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 
 
19.13.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
19.14.A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar a(s) despesa(s) deste 
Pregão é(são) a(s)  de nº(s) :  
10.301.8002.1802.4.4.90.52.00 
10.301.8002.2802.3.3.90.30.00 
, não estando a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura do contrato ou 
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
 
19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Òrgão Oficial de 
Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 502/2010. 
 
19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, 
no horário de 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone 
constante no preâmbulo deste edital. 
 
19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na sede da 
Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente. 
 
 

Matias Cardoso/MG, 26 de Novembro de 2018. 
 
 

Fabrício de Souza Costa-Pregoeiro 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 
 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO 
E MARCA 

   VALOR UNITÁRIO   
 

 VALOR TOTAL 

 
 
01 

 
 
unid 

 
 
01 

 
 

  

      

 
OBS.:  
 
a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a marca do produto. 
 
b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 
fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. Colocar 
email, telefone e dados bancários. 
 
VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE ENTREGA: 07 (Sete) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento 
expedida pela (o) setor de compras. 
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:  
(garantia de no mínimo 06 (Seis) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de 
que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de 
entrega do produto;) 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

_____________________ , ______ de ___________ de 2018. 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 
Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se 
em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances 
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
  
 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato 
social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 
necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 
público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 
particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for 
como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório.
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
FINALIDADE: ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.  

 
ITENS 

 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Especificação 

00001 Abridor de boca infantil Un 20 em borracha natural, macia e 
atóxica 

00002 Acido Para Resina Pct 50 Ácido para resina fotopolimerizável 
(ácido fosfórico p/ esmalte dental 
37%) - seringa com 5 ml.Pacote 
com 3 unidades 

00003 Acrilico autopolimerizável 
utilizado para consertos, 
reembasamentos e 
embasamentos de prótese. 

Un 10 Dentaria vidro de 500ml 

00004 Afastador araraquara em aço 
inox. 

Un 12 Instrumento Cirúrgico não articulado 
não cortante, produzido em aço 
inoxidável, utilizado para afastar 
durante a cirurgia. 

00005 Afastador Mead Un 12 Instrumento Cirúrgico não articulado 
não cortante, produzido em aço 
inoxidável, utilizado para afastar 
durante a cirurgia. 

00006 Afastador Minessota Un 12 É um instrumento cirúrgico usado 
para manter o retalho 
mucoperiosteal, a bochecha, o lábio 
e a língua distantes da área operada 

00007 Água oxigenada 10% / 1 litro LT 12 Anti-séptico para uso em feridas e 
como removedor de tecidos mortos. 
Princípio ativo:peróxido de 
hidrogênio 3%. * 36 meses de 
validade. 

00008 Agulha Odontológica 
Gengival Longa 

CX 150 Agulha odontológica gengival longa  
,descartável  30G.caixa com 100 
unidades 

00009 Agulha odontológica 
gengíval curta 

CX 200 Agulha odontológica gengival curta 
descartável -30g. Caixa com 100 
unidades. 

00010 Alavanca Apical Reta tipo 
Seldin 

Un 30 Instrumento Cirúrgico não articulado 
não cortante.Produzido em aço 
inoxidável.Utilizado para extração 
de dente 

00011 Alavanca Heiderbrink 1 
adulto 

Un 30 Indicado para a remoção de pontas 
de raiz em áreas de difícil acesso.  
Aço inox. * Tamanho: 15cm. * 
Autoclavável. 

00012 Alavanca Heiderbrink 1 
infantil 

Un 30 Indicado para a remoção de pontas 
de raiz em áreas de difícil acesso.  
Aço inox. * Tamanho: 15cm. * 
Autoclavável. 
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00013 Alavanca tipo Seldin 1 L 
(esquerda) 

Un 30 Indicada para auxiliar em cirurgias 
de extração dentária. Aço inox, 
autoclavável. 

00014 Alavanca tipo Seldin 1 R 
(direita) 

Un 30 Indicada para auxiliar em cirurgias 
de extração dentária. Aço inox. 
Autoclavável 

00015 Alicate para ortodontia n°139 Un 5 Instrumento com ponta cônica 
delicada, especialmente 
desenvolvido para fio duro elástico ø 
0,7mm - 0,028"  
3 anos de garantia contra defeitos 
de fabricação.  
Aço inoxidável.  
 Autoclavável. 

00016 Alicate Perfurador Aisnworth Un 10 Aço inox. Autoclavável. Indicado 
para perfurar lençol de borracha ( 
Dique de borracha) para isolamento 
absoluto. 

00017 Alveolótomo em aço inox Un 10 Utilizados para aparar tecidos 
fibroso ou pequenas espículas 
ósseas. * Aço inox.  Autoclavável. 

00018 Amalgama em cápsula  01 
porção 

 600 Liga para amalgama dental com teor 
de prata do tipo convencional de 
partículas esferodais com formato 
irregular, 56% de prata 30% de 
esferas + 70% de limalhas, pré 
dosificada para 1 porção pronta  
para uso. 

00019 Amalgama em cápsula  2 
porções 

 600 Liga para amalgama dental com teor 
de prata do tipo convencional de 
partículas esferodais com formato 
irregular, 56% de prata 30% de 
esferas + 70% de limalhas pré 
dosificada para 2 porções pronta 
para uso. 

00020 Amalgamador em cápsula 
amalgamador uso 
odontológico 

Un 5 Tipo de visor digital; potencia: 270 
watts; tempo 0 a 19 segundos; 
tensão de 110/220 volts; para 
manipulação de limalha e mercúrio 
em cápsulas; estrutura em: 
poliuretano; frequência: 50/60 hz; 
amalgador de cápsula pré-
dosificadas, com temporizador 
digital movimento oscilatório ou 
elíptico com amplitude aproximada 
de 25mm e frequência aproximada 
de 4.000 oscilações por minuto, pés 
com ventosas de borrahca ou pvc 
siliconados para melhor aderência 
sistema de garas de fixação de 
cápsula em aço inoxidável 
temperadas e polidas. 

00021 Anestésico Articaína 4% CX 200 caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, 
acondicionados em blisters lacrados 
com 10 tubetes cada. 

00022 Anestésico Citocaína 3% c/ 
vasoconstrictor 

CX 200 A base de cloridrato de prilocaína 
com felipressina 0,03 ui/ml, solução 
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injetável em tubetes de 1,8ml. 
Caixas com 50 tubetes. 

00023 Anestésico Lidocaína 2% 
com vasoconstritor 

CX 300 Cloridrato de lidocaína a 20mg/ml. 
Hemitartarato de Norepinefrina 0,04 
mg/ml. Caixa com 50 tubetes. 

00024 Anestésico tópico 
benzocaína 

Un 60 Embalagem de 12gr. Composição : 
Benzotop 20% 

00025 Aparelho de raio x 
odontológico digital 

Un 2 Periapical. 
* Funcionamento em 127v e 220v 
(bivolt manual). O aparelho é 
enviado pronto para funcionar em 
220v. Se necessário, a conversão 
para 127v deve ser feita por um 
técnico no momento da instalação.  
* Pronto para o sistema Digital.  
* Base totalmente construída em 
ferro fundido, garantindo maior 
estabilidade no deslocamento do 
aparelho. 
* Rodas confeccionadas em acrílico 
de alta resistência, com freio para 
travamento, garantindo maior 
funcionalidade. 
* Modelo: 70 KV. 
* Painel de comando com display e 
sistema de comando digital com 
controle de tempo centesimal, que 
permite a seleção do tempo de 
exposição para uso em película 
(filme) e sensor digital.  
 Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. 
 Intensidade de corrente do Tubo: 8 
mA. 
 Foco: 0.8 x 0.8 mm. 
 Dimensões do pé: 71 x 71 cm. 
 Registre Fusíveis: Vidro (modelo 20 
AG). 
 Coluna móvel. 
 Potência de entrada: 1123 VA +/- 
20%. SIMILAR OU SUPERIOR 

00026 Aparelho de ultrasson e jato 
de bicarbonato 

Un 4 Com bomba Peristáltica. 
* Com dois reservatórios com uso 
independentes, sendo um para água 
e outro para líquido irrigante.  
* Reservatórios removíveis, 
podendo ser reabastecidos sem que 
haja a necessidade de retirá-los do 
equipamento. 
* Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz. 
* PRODUTO NACIONAL. 
* Chave geral luminosa localizada 
no painel. 
* Entrada de ar e água com bitolas 
desiguais, evitando uma possível 
ligação invertida. 
* Pedal de acionamento único. 
* Ampla variação do fluxo de água 
ou do líquido irrigante 
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proporcionando uma regulagem 
precisa. Permite trabalhos sem 
refrigeração. 
* Iluminação interna do reservatório 
de bicarbonato, facilitando a 
visualização do volume de 
bicarbonato sem a necessidade de 
retirar a tampa. 
* Transdutor do ultrassom 
piezoelétrico através de pastilhas 
cerâmicas com frequência de 
32.000Hz estabilizado 
eletronicamente. 
* Peça de mão do ultrassom com 
capa de silicone, removível e 
autoclavável, com iluminação a 
LED. Seguindo a mais alta 
tecnologia, a caneta de ultrassom 
possui somente a sua capa 
removível e autoclavável, 
proporcionando uma longa vida útil 
ao transdutor. 
* Exclusivo seletor automático do 
modo de operação (ultrassom ou 
jato de bicarbonato) ao retirar uma 
das canetas do suporte, facilitando o 
manuseio operacional. 
* O equipamento acompanha duas 
capas da caneta. 
* Reservatório de Bicarbonato com 
Aquecimento. 
* Sistema de aquecimento do 
ambiente interno do reservatório, 
assegurando um baixo índice de 
umidade para o bicarbonato, 
contribuindo para uma melhor 
eficiência do jateamento e menor 
probabilidade de obstruções nas 
tubulações internas do 
equipamento. 
* Exclusividade Schuster. 
Dispositivo patenteado no I.N.P.I. 
(Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial). 
 
  Ultrassom 
* Ajuste no painel sensível e preciso 
de sua potência e do fluxo de 
refrigeração. 
* Pode executar procedimentos sem 
o uso de refrigeração como 
condensação de amálgama, 
cimentação de onlays/inlays. 
* Alta frequência na ponta ativa, 
formando uma fina névoa de água, 
sem que haja gotejamento. 
* 5 níveis de potência do ultrassom 
(baixa, baixa/média, média, 
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média/alta e alta). 
* Tips (Pontas) com vários modelos: 
Periodontia, Endodontia, Dentistica 
e Prótese, Preparação Cavitária 
* Acompanha as pontas T1, T2 e 
T3. 
 
  Jato de Bicarbonato 
* Peça de mão metálica, removível e 
autoclavável. Confeccionada em 
alumínio Anodizado, possui alta 
resistência aos procedimentos de 
esterilização, contribuindo para que 
tenha uma longa vida útil. 
* Filtro de ar com drenagem 
automática. 
* Tampa do reservatório de 
bicarbonato com visualizador. 
 
Especificações Técnicas 
 
* Altura com reservatório da bomba 
peristáltica: 13,5cm. 
* Dimensões: 
* Largura: 21,8cm. 
* Comprimento: 24cm. 
* Peso Líquido: 3,10 Kg. 
* Peso Bruto: 4,10 Kg. 
* Volume do reservatórios da bomba 
peristáltica: 500ml por reservatório. 
* Pressão de entrada de ar: 60 PSI 
a 80 PSI. 
* Freqüência do ultrassom: 32.000 
Hz. 
* Alimentação: Bivolt 127V / 220V. 
* Freqüência: 50/60 Hz. 
* Fusível: 1A 127V / 220V. 
* Potência: 60 VA. 
 Consumo: 0,45A. SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

00027 Aparelho fotopolimerizador 
para resinas compostas 
fotos sensíveis 

Un 5 Aparelho fotopolimerizador para 
resinas compostas fotos sensíveis a 
luz halogena, com sistema flexível 
condutor de luz, regulador de tempo 
de polimerização, botão de 
acionamento, bi-volt. SIMILAR OU 
SUPERIOR. 

00028 Arco yang para isolamento 
absoluto 

Un 10 Utilizado para apoio do lençol de 
borracha para isolamento absoluto 
do dente a ser restaurado. Em aço 
inox 

00029 Avental de chumbo Un 5 para paciente c/ protetor de tireóide 

00030 Avental plástico Un 20 para uso do paciente de 50 cm 

00031 Babador sortido 
impermeável 

Pct 15 Indicado para proteger o paciente 
durante procedimentos 
odontológicos. 
 Absorvivel. 
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* Resistente. 
* Proteção Segura. 
* Prático, com 2 camadas,sem 
adesivo. 
* Dimensões: 33 x 47 cm. 
Embalagem com 100 unidades. 

00032 Matriz de aço inox 0,05 x 
5mm x 50cm 

Rl 80 Fita de aço inoxidáve 
 Rolo ou Tofflemire  
. Substitui a parede ausente do 
dente  
. Rígida  
. Fácil aplicação e remoção sem 
danificar a restauração  
Tamanho:0,05 

00033 Matriz de aço inox 7mm Rl 80 Fita de aço inoxidável 
 Rolo ou Tofflemire  
. Substitui a parede ausente do 
dente  
. Rígida  
. Fácil aplicação e remoção sem 
danificar a restauração  
Tamanho:0,07 

00034 Bandeja clinica Inox média 
sem separação 
22x17x1,5cm 

Un 50 Bandeja clinica Inox média sem 
separação 22x17x1,5cm 

00035 Bicarbonato de sódio CX 10 Uso odontologico extra - fino sabor 
hortelã. pacote de 200 gramas 

00036 Bomba a vácuo. Un 4 BOMBA VÁCUO Potência de 1/2 
HP, permitindo operar até 2 
consultórios. Alimentação: 127/220 
V  
Frequência: 50/60 Hz  
Motor: 1/2 CV - 0,37 KW  
RPM: 2870 - 50Hz / 3444 - 60Hz  
Potência Nominal: 665 VA 

00037 Broca de aço carbide para 
alta rotação 1/2 

Un 40 Indicada para preparo cavitário, 
corte em profundidade, remoção de 
tecido cariado e pediatria.  Broca de 
alta rotação / formato esférica / 
Diâmetro 0,6mm. 

00038 Broca alta rotação n. 1014 Un 40 ponta esférica diamantada 

00039 Broca alta rotação n. 1015 Un 40 ponta esférica diamantada 

00040 Broca alta rotação n. 1016 Un 40 ponta esférica diamantada 

00041 Broca alta rotação n.1095 Un 40 ponta diamantada 

00042 Broca alta rotação n.2096 Un 40 cilíndrica de extremidade plana 

00043 Broca alta rotação n.2135 Un 40 cônicas de extremidade 
arredondada. 

00044 Broca alta rotação n.2200 Un 40 cônica de extremidade em chama. 

00045 Broca alta rotação n.3118 
forma de chama 

Un 40 Broca alta rotação n.3118 forma de 
chama 

00046 Broca carbide p/ baixa 
rotação n. 02. 

Un 40 ar longa 26mm 

00047 Broca carbide p/ baixa 
rotação n.04 

Un 40 ar longa de 26mm 

00048 Broca carbide para baixa 
rotação n. 06 

Un 40 para baixa rotação n. 06 

00049 Broca Cirurgicas Zecrya Un 40 Longa 22mm 
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Longa 22mm 

00050 Broca de alisamento e 
polimento para amálgama 
multilaminados 

KIT 40 Indicado para acabamento em 
Amálgama.  Broca CA em aço 
Vanádio.  * Broca Aço Mult-Set CA 
Multilaminada. * Kit com Brocas de 
12 Lâminas.  Broca Multilaminada 
Pêra Invertida 47012 / 47014. * 
Broca Multilaminada Esférica 41010 
/ 41014. * Broca Multilaminada 
Chama 48012 / 48014. 

00051 Broca diamantada esférica 
n3018 haste longa 

Un 40 Indicadas para odontopediatria, 
dentes posteriores e preparos em 
cavidades com pouca abertura. 
Presentes em formatos 
convencionais, as hastes curtas 
favorecem preparos em regiões de 
difícil acesso.  Haste em aço 
inoxidável; * Grossa (G) Verde - 
151µm; * Alta rotação; * Validade 
Indeterminada; 

00052 Broca de ponta diamantada 
para acabamento fino nº 
2135F 

Un 40 são produzidas com diamante 
natural e o melhor aço inoxidável 

00053 Broca Tungstênio Minicute. Un 15 corte liso superfino. cor amarela, 
corte 60. N º79 tipo edenta. 

00054 Brocas Gates Glidden 32 
mm 

 10 Fabricadas em aço inoxidável. 
* Broca para baixa rotação. 
Blister com 6 unidades. 
Estas brocas são indicadas como 
auxiliares do preparo químico-
cirúrgico dos canais radiculares, 
devendo ser empregadas apenas 
nos terços cervical e médio. 

00055 Brocas Lentulo 25mm c/ 4 un Pct 10 Produzida em aço carbono, de baixa 
rotação. No formato espiral. Com 
21mm de comprimento. Tamanho: 
1-4 (sortidas). Tamanho: 001 na cor: 
vermelho. Tamanho: 002 na cor: 
azul. Tamanho: 003 na cor: verde. 
Tamanho: 004 na cor: preto. 
Embalagem com 4 Unidades. 

00056 Brunidor simples n°29 Un 30 Aço inox. Autoclavável Utilizado no 
acabamento de restaurações de 
amálgama. 

00057 Cabo universal para espelho 
bucal 

Un 30 Aço inox. Autoclavável.  Indicado 
para encaixar o espelho bucal, 
auxiliando para maior alcance 

00058 Cadeira odontológica 
contendo equipo refletor 
unidade auxiliar de água  
linhas arredondadas. 

Un 3 Cadeira Odontológica Contendo 
equipo, refletor, unidade auxiliar de 
água. Linhas arredondadas. 
Estrutura construída em aço maciço, 
com tratamento anticorrosivo e 
revestida em poliestireno alto 
impacto, proporciona maior 
segurança, resistência e 
durabilidade ao conjunto. 
Acionamentos pelo pedal 
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1. Programação de trabalho 
2. Acionamento do refletor com 
ajuste da intensidade  
3. Volta automática à posição zero, 
com movimentos sincronizados 

00059 Lençol de borracha Un 20 O lençol de borracha é produzido de 
látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo 
operatório, reduzindo a 
possibilidade de contaminação. 
Isento de pó. 

00060 Caixa inox com tampa 
grande 26x12x6 

Un 20 esterilizável 

00061 Caixa inox com tampa média 
20x10x5 

Un 20 esterilizável perfurada 

00062 Caixa inox com tampa 
pequena 18x18x3 

Un 20 esterilizável perfurada 

00063 Caixa inox perfurada para 
lima endodôntica 

Un 5 Produzidas por profissionais 
qualificados, resultando em 
acabamento perfeito e polimento 
sem igual, livre de rebarbas.  
* Material: Aço-inox 304 (18/8 ). 
* Perfurado.  
* Tamanho: 20x10x05cm.  
* Podem ser esterilizadas em 
estufas ou autoclaves após limpeza 
e secagem. 
* Garantia: permanente contra 
defeitos de fabricação.  
* Evitar uso de material abrasivo.  
* A longa exposição a produtos 
químicos pode causar manchas ou 
perfurações. 

00064 Calcador Clev dent Un 20 Calcador Clev dent  Cabo 
oitavado, facilita o manuseio e evita 
que o instrumental role sobre a 
bancada.  * Fabricado em aço 
Inoxidável AISI-420 

00065 Calcador Hollemback em 
aço inox n 04 

Un 20 Hollemback em aço inox n 04 

00066 Calcador paiva 04 Un 5 paiva 04 

00067 Calcador Paiva n°1 Un 5 Aço inox. 
* Autoclaváve 
Indicado para Endodontia no 
tamanho 1 

00068 Calcador Paiva n°2 Un 5 Aço inox. 
* Autoclavável 
Indicado para Endodontia no 
tamanho 2 

00069 Calcador Paiva n°3 Un 5 Aço inox. * Autoclavável Indicado 
para Endodontia no tamanho 3 

00070 Calcador Paiva n°4 Un 30 Aço inox. 
* Autoclavável 
Indicado para Endodontia no 
tamanho 4 

00071 Calcador Ward n°3 Un 30 Com ponta dupla, arredondada e 
ângulo acentuado, além de 
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condensar o material na oclusal 
permite ótimo acesso à classe V na 
condensação de compósitos.  
16cm.  
 Produzido em aço inoxidável., no 
tamanho 3 

00072 Câmara escura para 
revelação de radiografias. 

Un 5 Angulagem para entrada das mãos, 
tornando fácil o acesso às cubas, 
evitando o mau posicionamento do 
operador. 
* Design moderno com caixa 
moldada em polipropileno (PP). 
* O polipropileno possui 
características atóxicas, boa rigidez, 
resistente a produtos químicos, 
ácidos, substâncias alcalinas e 
detergentes. 
* Fácil remoção das luvas para 
assepsia. 
* Não existem bordas retentivas, 
facilitando a limpeza e desinfecção. 
* Base removível, facilitando coleta 
de resíduos, limpeza e desinfecção. 
* Possui alojamento para os 
recipientes que contém líquido 
evitando que os mesmos fiquem 
soltos. 
* Visor acrílico destacável, com 
ótima transparência e total filtragem 
da luz. 
* Batentes de silicone no fundo da 
base, proporcionando total 
aderência no local de trabalho, 
facilitando o manuseio. 
* Permite a visualização no interior. 
* Sem risco algum ao usuário. 
* Prática, moderna e de fácil 
manuseio. 
* Peso Líquido: 800 g 
* Peso Bruto: 1,130 g 
* Dimensões: 230mm (altura), 
340mm (comprimento) e 230mm 
(largura). SIMILAR OU SUPERIOR 

00073 Caneta de alta rotação. Un 10 Alto torque de 0.13N.cm. 
* Consumo de ar 32 l/min. 
* Pressão de trabalho: Mínima 220 
kpa= 2,2 bar= 32 psi Máxima 241 
kpa= 2,4 bar= 35 psi 
* Rotação: Máxima: 420.000 rpm. 
* Terminal de encaixe: Tipo Borden 
(02 furos). 
* Pinça que prende a broca com 
adequada resistência a tração, o 
que assegura o travamento da 
broca. 
* Fixação das brocas por sistema 
Push Button, permite uma troca 
rápida das brocas. Dispensa a 
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utilização do saca-brocas. 
* Corpo peça de mão com design 
diferenciado, totalmente fabricada 
em latão com tratamento cromado 
acetinado. 
* Autoclavável a até 135°C. 
* Spray Triplo distribuído 
simetricamente em direção à ponta 
da broca e projetado 
minuciosamente para refrigerar a 
região de 
corte da broca em qualquer posição 
de trabalho. 
* Rotores precisamente micro 
balanceados. 
* Baixo ruído. 
* Formato ergonômico. 
* Possui ranhuras antiderrapantes. 
* Exclusivo tratamento eletroquímico 
da rosca o que assegura um alto 
grau de dureza da camada 
superficial e maior durabilidade. 
* Não acompanha broca. SIMILAR 
OU SUPERIOR 

00074 Caneta de baixa rotação 
com micro motor 

Un 10 Peça de baixo ruído e de fácil 
manuseio com troca de brocas 
através de chave localizada atrás da 
cabeça da peça. 
Engrenagens com transmissão 1:1, 
com ângulo de 20º entre o longo 
eixo e o pescoço da cabeça. 
Acoplável a micro motores de 
sistema Intra e permite giro livre de 
360º. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Rotação (rpm) 0 a 20.000 
Consumo de ar (L/min) 65 
Pressão (psi) 40 a 50 
Spray Com spray 
Conexão Intra. SIMILAR OU 
SUPERIOR 

00075 Cânula metálica e agulhas 
para aspiração em aço inox 

KIT 10 para aspiração em aço inox 

00076 cartela radiográfica, com 2 
pacotes com 100 unidades 

Pct 500 com 2 pacotes com 100 unidades 

00077 Cêra rosa ou 7 lâmina. CX 25 Indicado para moldagem de oclusão 
inicial ou primeira tomada de 
mordida 
Embalagem com 18 unidades 

00078 Cêra utilidade Un 30 Macia, flexível e possui excelente 
adesão;  
* Composição: parafina, cera de 
carnaúbe, vaselina e corantes 
orgânicos 
 Indicada para confecção de 
próteses dentárias. 
Embalagem com 5 unidades 
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00079 Cimento cirúrgico periodontal Un 10 Cimento cirúrgico periodontal (pó e 
líquido) sem eugenol, à base de 
Ácido Caprílico, Ácido Laurico, Breu, 
Resina Éster Gun, Petrolato, Timol, 
Cera de Carnaúba, Óleo de 
Linhaça, Óxido de Zinco, Óxido de 
Magnésio, Petrolato, Timol e aroma 
de menta. 

00080 Cimento obturador de canais 
radiculares (Endodôntico) 

Un 10 Apresenta boa tolerância pelos 
tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade.  
* Possui fina granulação, 
proporcionando uma mistura 
homogênea e um perfeito 
escoamento. 
* Cimento endodõntico à base de 
Óxido de Zinco e Eugenol. 

00081 cinzel micro ochsenbein n 1 
em aço inox 

Un 20 ochsenbein n 1 em aço inox 

00082 cinzel micro ochsenbein n 2 
em aço inox 

Un 20 ochsenbein n 2 em aço inox 

00083 Clorexidina 2% frasco com 1 
litro 

Un 100 2% frasco com 1 litro 

00084 Colher de dentina 
escavadores n°18 

Un 30 Fabricado em aço inox.  
* Autoclavável.  
* Conhecido também como Colher 
de Dentina. 
* Validade: 5 anos após a data de 
fabricação. 

00085 Compasso de Willis Un 5 Fabricado aço Inox. 
* Validade: Indeterminada. 
* Não autoclavável. 
Indicado para confecção de 
próteses totais para determinar a 
Dimensão vertical (DVR) de repouso 
e a dimensão vertical de oclusão 
(DVO). 

00086 Compressor odontológico 
100% isento de óleo com 
nivel de ruído= 76 dB(A). 

Un 5 Compressor Odontológico 100% 
isento de óleo com nível de ruído = 
76 dB(A)/1m. - Deslocamento de ar: 
230l/min a 0bar  
- 110V/60Hz ou 220V/60Hz  
- Pressão máxima: 8 bar/116 psi  
- Capacidade do tanque: 25 litros  
- Motor de 1HP. SIMILAR OU 
SUPERIOR 

00087 Cone de guta percha 
acessórios 

Un 20 Permite que os profissionais tenham 
maiores e melhores opções técnicas 
durante a obturação dos condutos 
radiculares. 
* 28mm de comprimento. 
* RS: Contém os tamanhos MF, F e 
FM. 
Usado em endodontia para a 
obturação de canais radiculares. 
Suas qualidades são: elasticidade, 
dureza, radiopacidade e 
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durabilidade. 

00088 Cone de gura percha 
Calibrada 45-80 

Un 20 Combina elasticidade e dureza. 
Utilizado em endodontia para 
obturação de canal durante o 
tratamento. 

00089 Cones de guta-percha 
principais nº15-40 

CX 20 Cones de guta-percha principais 
nº15-40 

00090 Creme dental, com cálcio, 
flúor, tubo plástico com 90g. 
Com 1500 ppm de flúor. 

Un 5.000 Creme dental, com cálcio, flúor, tubo 
plástico com 90g. Com 1500 ppm de 
flúor. 

00091 Creme dental, com fluoreto 
de sódio 0,11% (500 ppm de 
flúor). Gel dental para 
criança. 

Un 500 Creme dental, com fluoreto de sódio 
0,11% (500 ppm de flúor). Gel 
dental para criança. 

00092 Cunha de madeira Pct 40 com o formato anatômico da ameia 
em 4 tamanhos codificados por 
cores pacote com 100 unidades. 

00093 Cureta de lucas n.85 Un 30 n.85 

00094 cureta Mc call n 13-14 em 
aço inox 

Un 20 Mc call n 13-14 em aço inox 

00095 CURETAS para periodontia 
n 0-00 

Un 15 Curetas para periodontia tipo gracey 
0-00 

00096 Curetas para periodontia tipo 
gracey 11/12 

Un 15 para periodontia tipo gracey 11/12 

00097 Curetas para periodontia tipo 
gracey 13/14 

Un 15 para periodontia tipo gracey 11/12 

00098 Curetas para periodontia tipo 
gracey 5/6 

Un 15 para periodontia tipo gracey 5/6 

00099 Curetas para periodontia tipo 
gracey 7/8 

Un 15 para periodontia tipo gracey 7/8 

00100 Descolador de Molt n°2-4 Un 20 Indicado para deslocamento do 
periósteo em procedimentos 
cirúrgicos. Fabricado em aço inox.  * 
Autoclavável.  * Validade: 5 anos 
após a data de fabricação 

00101 Elástico ortodôntico. Pct 3 intra-oral. Natural médio 1/8, pacote 
com 100 unidades 

00102 Escavador de dentina n° 19 Un 30 Aço inox. 
* Autoclavável. 
roduto é utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral 
com a finalidade de cortar tecidos e 
na retirada de partes moles 
(dentina), conforme as técnicas 
cirúrgicas ou critérios do dentista. 
Utilizado na limpeza da câmara 
pulpar e na remoção de dentina 
cariada. 
Tamanho19 

00103 Escavador de dentina n° 20 Un 30 Aço inox. 
* Autoclavável. 
roduto é utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral 
com a finalidade de cortar tecidos e 
na retirada de partes moles 
(dentina), conforme as técnicas 
cirúrgicas ou critérios do dentista. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 25.209.115/0001-11 

Fone: 0** 38 3616-3141 – Fax: 0** 38 3616-3113 
Av. Hudson Charles, s/nº - Alto Bonito – Matias Cardoso/MG 

Site: www.matiascardoso.mg.gov.br - Email: licitacao@matiascardoso.mg.gov.br 
 

 

29 
 

Utilizado na limpeza da câmara 
pulpar e na remoção de dentina 
cariada. 
Tamanho 20 

00104 Escova de Robson Un 500 Para uso odontológico forma pincel. 

00105 Escova dental adulto (cerdas 
macias, cabeça pequena 
2cm e cabo longo 14cm) 

Un 10.000 Escova dental adulto (cerdas 
macias, cabeça pequena 2cm e 
cabo longo 14cm) 

00106 Escova dental infantil 
(cerdas macias, cabeça  
pequena e cabo longo 
cabeça 15cm cabo 12cm. 

Un 20.000 Escova dental infantil (cerdas 
macias, cabeça  pequena e cabo 
longo cabeça 15cm cabo 12cm. 

00107 Esculpidor discoide cleóide Un 30 Aço Inox. 
* Autoclavável 
É indicado para esculpir amálgama 
e cera 

00108 Esculpidor lecron. Un 30 Indicado para raspagens de resinas 
em procedimentos odontológicos.  
Produzido em liga de Aço Inoxidável 
de alta qualidade. * Cabo em 
alumínio anodizado. * Totalmente 
autoclavável. * Garantia: 2 anos. * 
Validade: Indeterminada. 

00109 Espátula n.7 Un 20 confeccionada em aco inoxidavel 
tipo AISI 420, com corpo ranhurado 
e pontas ativas perfeitamente 
delineadas para a funcao resistene 
aos metodos de desinfeccao e 
esterilizacao. 

00110 Espátula para cimento n°24 Un 30 Fabricado em aço inox.  * 
Autoclavável.  * Validade: 5 anos 
após a data de fabricação  Indicado 
para mistura e manipulação de 
produtos odontológicos 

00111 Espátula para inserção de 
resina n°1 

Un 30 Indicado para restaurações em 
dentes anteriores. 
 Aço inox. 
* Cabo em alumínio anodizado. 
* Autoclavável. 

00112 Espátula plástica para 
alginato 

Un 10 Espátula plástica para alginato 
gesso 

00113 Espátula tipo Hollembacks Un 15 metálica inoxidável n. 35 

00114 Espelho bucal plano Un 80 sem cabo n. 5 em aco inoxidavel. 

00115 Esponja hemostática. CX 30 Esponja hemostática obtida de 
gelatina liofilizada de porcina, 
embalagem com 10 unidades. 

00116 Extirpa nervos CX 20 Extirpa nervos  21 mm, blister com 
10 unidades. 

00117 Faca para gesso. Un 10 Indicado para a modelagem de 
gesso utilizado como moldes em 
odontologia. 
aca de Inox; 
* Cabo plástico cor madeira; 
* Validade Indeterminada 

00118 Filme Periapical para RX 3 x 
4 c/150 sem Bordadura 

CX 10 para RX 3 x 4 c/150 sem Bordadura 

00119 Filme periapical radiográfico CX 5 Alta velocidade F. 
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infantil  Validade: 2 anos após sua 
fabricação. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (filme 22x35mm), 
processamento manual ou 
automático. 

00120 fio de odontológico agulhado 
de nylon n -2.0 cx com 24 

CX 100 agulhado de sutura nylon n -2.0 cx 
com 24 

00121 fio de sutura odontológico 
agulhado de seda 3.0 

CX 100 Agulhado de seda 3.0 com 24 
unidades 

00122 Fio dental rolo de 100m Un 10.000 Cor branca;  
* Odor menta;  
* Sabor menta;  
* Ativo: poliamida;  
* Promotor de aderência: parafina;  
* Lubrificante e aromatizante: Óleo 
essencial de menta;  
* Validade: 3 anos a partir da data 
de fabricação;  
 Indicado para limpeza dos dentes 
evitando assim a formação de placa 
bacteriana. 

00123 Fixador especial para uso 
odontológico 

Un 50 Fixador especial para uso 
odontológico-frasco com 
475ml,pronto para uso, sabor de 
morango. 

00124 Flúor em pó Pct 10 Flúor em pó kg pastilhas de flúor, 
pacotes contendo 100 unidades 

00125 Flúor Gel 2% Un 200 Flúor Gel 2% frasco 200ml. sabor 
menta e truti- fruti. 

00126 Forceps 18R em aço , adulto Un 30 18R em aço , adulto 

00127 fórceps n 01 em aço inox 
infantil 

Un 30 n 01 em aço inox infantil 

00128 fórceps n 1 em aço inox. 
adulto 

Un 30 fórceps n 1 em aço inox. adulto 

00129 fórceps n 101 em aço inox 
adulto 

Un 30 n 101 em aço inox adulto 

00130 fórceps n 18 L em aço inox 
infantil 

Un 30 n 18 L em aço inox infantil 

00131 fórceps n 18D em aço inox 
infantil 

Un 30 n 18D em aço inox infantil 

00132 fórceps n 203 em aço inox 
adulto 

Un 30 n 203 em aço inox adulto 

00133 fórceps n 222 em aço inox 
adulto 

Un 30 fórceps n 222 em aço inox adulto 

00134 fórceps n 23 em aço inox 
adulto 

Un 30 n 23 em aço inox adulto 

00135 fórceps n 27 em aço inox 
infantil 

Un 30 n 27 em aço inox 

00136 fórceps n 44 em aço inox 
adulto 

Un 30 n 44 em aço inox adulto 

00137 fórceps n 44 em aço inox 
infantil 

Un 30 n 44 em aço inox infantil 

00138 fórceps n 68 em aço inox 
adulto 

Un 30 n 44 em aço inox infantil 

00139 Fórceps n º 151 em aço inox, 
adulto 

Un 30 n º 151 em aço inox, adulto 
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00140 Fórceps nº 17 em aço inox. 
Adulto 

Un 30 nº 17 em aço inox. Adulto 

00141 forceps nº 18L em aço inox 
adulto 

Un 30 nº 18L em aço inox adulto 

00142 Forceps nº 69 em aço inox, 
adulto 

Un 30 nº 69 em aço inox, adulto 

00143 Gengivótomo de kirkland 
n°15 

Un 20 Utilizada em procedimentos 
odontológicos de gengivectomia. 
Produzido em aço Inoxidável. 
* Garantia de 2 anos contra defeito 
de fabricação. 
* Totalmente autoclavável. 

00144 Gengivótomo de Orban n°1 Un 20 Aço Inox. 
* Autoclavável. 
São utilizados nos espaços 
interproximais. Apresentam duas 
lâminas em formato de lança, com 
corte por pressão dos tecidos moles 
sobre as paredes interproximais 
dentárias. Atuam através de 
movimentos de vaivém, dentro dos 
espaços interproximais, 
complementando as incisões 
horizontais, ou primárias, realizadas 
com bisturis de Kirkland ou Bard-
Paker. 

00145 Germe-rio Un 20 Germe-rio quaternário de amônio e 
formol frasco com 5l 

00146 Gesso especial tipo IV, de 
baixa expansão e 
microgranulado.Pote de 1kg. 

Pct 40 Gesso especial tipo IV, de baixa 
expansão e microgranulado.Pote de 
1kg. 

00147 Gesso pedra tipo III amarelo, 
pacote com 1kg 

Pct 60 pedra tipo III amarelo, pacote com 
1kg 

00148 Vaselina líquida Fr 5 Líquido oleaginoso, transparente, 
límpido, incolor, não fluorescente, e 
inodoro quando frio.  Frasco com 
1000ml 

00149 Grampo para isolamento 
absoluto n°200 

Un 10 Indicado para segurar o lençol de 
borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 
Aço Inoxidável;  
 200: Molares inferiores 

00150 Grampo para isolamento 
absoluto n° W8A 

Un 10 Indicado para segurar o lençol de 
borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 
Aço Inoxidável;  
W8A: Molares e pequenos molares 
parcialmente erupcionados ou de 
forma regular, também para molares 
decíduos. 

00151 Grampo para isolamento 
absoluto nº 14 

Un 10 Grampo de aço, de maior 
resistencia. 

00152 Grampo para isolamento 
absoluto n°212 

Un 10 Indicado para segurar o lençol de 
borracha no dente durante o 
isolamento absoluto.  Aço 
Inoxidável;  212: Caninos e incisivos 
superiores e inferiores. 
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00153 GUARDANAPO BRANCO 
DE PAPEL, 33 X 32 CM, 
PACOTE COM 50 
UNIDADES 

Pct 72 GUARDANAPO BRANCO DE 
PAPEL, 33 X 32 CM, PACOTE 
COM 50 UNIDADES 

00154 Hidrocolóide  irreversível 
(alginato) 

Pct 50 Hidrocolóide  irreversível (alginato) 
com elevada capacidade 
dimensional, resultados confiáveis, 
tixotropia ,elevada recuperação 
elástica. Pacote de 453gr. Tipo 
hydrogum 

00155 Hidróxido de Cálcio P.A Un 50 Hidróxido de cálcio P.A., frasco com 
10 gramas, contendo pó hidróxido 
de cálcio.Pró-Análise, solúvel em 
água ou glicerina. 

00156 Iodofórmio Un 10 Estimula a proliferação celular. 
* Tem leve poder antisséptico, 
porém de ação prolongada. 
* Decompõe-se lentamente à 
temperatura corporal e ativa a 
fagocitose de resíduos irritantes 
Intensamente radiopaco. 
* Alto grau de pureza garantida 
pelos melhores fornecedores da 
matéria prima do mercado e a nossa 
constante avaliação laboratorial do 
produto. 
Provoca uma ação local sobre os 
tecidos, diminuindo a secreção e a 
exsudação. 

00157 Ionômero de vidro 
fotopolimerizável. 

Un 10 Ionômero de vidro fotopolimerizável. 
Apresentação em estojo contendo 
um frasco de pó em 5g, um frasco 
de líquido de 2,5ml um frasco de 
primer de 2,5ml e um frasco de 
alpha bond com 5 ml. Tipo vitro Fil. 

00158 ionomero de vidro 
restaurador líquido 

Un 60 Ionomero de vidro restaurador 8 ml 
líquido 

00159 Ionômero de vidro 
restaurador pó 

Un 60 Embalagem de 10g; Com Medidor 
de Pó. 
Autopolimerizável. 
* Comprovada a adesão ao esmalte 
e a dentina, e devido a liberação de 
flúor tem apreciáveis propriedades 
anticariogênicas; 
* O Pó varia conforme a cor do 
produto; 

00160 IRM vidro líquido Un 60 IRM vidro líquido com 10ml 

00161 IRM vidro pó Un 60 IRM vidro pó com 10g 

00162 Kit de acabamento e 
polimento para resinas. 

CX 10 Indicada para acabamento e 
polimento.  Broqueiro acrílico 
autoclavável, com pontas de silicone 
para resina, contendo 12 peças.  Kit 
com 12 unidades + broqueiro. Nos 
formatos: 3 Ogivas sendo: 
(Branca=fino), (Amarelo =normal), 
(verde=grosso) + 3 Torpedos sendo: 
(Branca=fino), (Amarelo =normal), 
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(verde=grosso) + 3 Taças sendo: 
(Branca=fino), (Amarelo =normal), 
(verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: 
(Branca=fino), (Amarelo =normal), 
(verde=grosso). 

00163 Kit de moldeiras em alumínio 
para desdentados. 

KIT 10 Kit de moldeiras em alumínio para 
desdentados. 

00164 Lamina para bisturi n 12 CX 60 Lamina para bisturi ponta cortante 
reta n 12, caixa com 100 

00165 Lamina para bisturi n 15 CX 60 Lamina para bisturi ponta cortante 
reta n 15, caixa com 100 

00166 Lâmpada tipo Hanau Un 5 Material utilizado por dentistas e 
protéticos para plastificação de 
ceras na montagem de dentes em 
próteses dentária, enceramento de 
dentes, individualização de 
moldeiras. 
* Validade: Indeterminada. 
* Não autoclavável. 

00167 Lamparina a álcool inox Un 5 * Pro * Produzido em aço Aisi 
420.duzido em aço Aisi 420. 

00168 lima n 2 serie 45 a 80 haste 
em aço inox 

CX 10 ponta conica lisa e sem atividade de 
corte n 45 a 80, 31mm cx 6 

00169 Conjunto Medidor de 
alginato 

Un 10 Embalagem com 1 medidor de pó e 
1 medidor de líquido. 
pó (7gr) e líquido (15ml). 

00170 Mocho encosto Un 15 sistema de elevação do assento 
impulsionado a gás acionado por 
alavanca lateral e com 
movimentação suave . Anatomico, 
com  ajuste de aproximação  
Base; resistente , com 5 rodizios  
estofamento resistente com 
revestimento sem costura e 
densidade adequada peso liq. 7,6 
kg 

00171 Moldeira de aluminio 
perfurada, kit com 8 und. em 
variados e no tamanho 
adulto 

KIT 5  

00172 Negatoscópio 
telepanotamico VH 

Un 5 Pode ser utilizado em 3 posições e 
acompanha lupa. Permite a fixação 
na parede lampada fluorescente de 
8 watts. dimensão 32x20 

00173 Óculos - Lente e proteção Un 20 Óculos de proteção uso 
odontológico  lentes acrílico 
transparente; para procedimento; 
com lentes incolor, transparente; 
com armação em aço revestido em 
polipropileno; possui uma película 
anti-embacante, curvado para dar 
visão sem distorção em todas as 
direções, alta transparência, 
esterilizável a frio, pode ser usado 
sobre óculos normais, com ajuste e 
regulagem lateral, tamanho único. 

00174 Óleo lubrificante para Un 20 Óleo de lubrificante para canetas de 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 25.209.115/0001-11 

Fone: 0** 38 3616-3141 – Fax: 0** 38 3616-3113 
Av. Hudson Charles, s/nº - Alto Bonito – Matias Cardoso/MG 

Site: www.matiascardoso.mg.gov.br - Email: licitacao@matiascardoso.mg.gov.br 
 

 

34 
 

canetas de alta e baixa 
rotação 

alta e baixa rotação frasco com 200 
ml. 

00175 Papel carbono para 
articulação 

Pct 50 Papel carbono para articulação, 
pacote com 12 unidades 

00176 Paramonoclorofenol 
canforado 

Un 20 Paramonoclorofenol canforado, 
frasco com 20ml 

00177 Pasta Curativo Alveolar Un 15 Ação cicatrizante, anestésica, anti-
inflamatória e anti-microbiana. É 
principalmente indicado como uma 
barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois 
age como um tampão alveolar 
moldável, constituindo um 
arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. 
Embalagem com 10g. 

00178 pasta de cimento hidróxido 
de cálcio pó contendo I tubo 
de pasta de base 13g, 1 tubo 

Fr 20 contendo I tubo de pasta base 13g, 
1 tubo de pasta catalizadora 11g e 1 
bloco mistura. 

00179 Pasta profilática zirconita. Un 60 fluoreto de sódio 1% detergente 
aniônico e excipientes, pote com 
90g 

00180 Pasta Zincoenólica Un 15 Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta 
aceleradora 60g. 
É indicada para moldagem de bocas 
totalmente desdentadas, 
proporcionando exatidão nos 
mínimos detalhes. 

00181 Pedra especial para afiar 
instrumentos metálicos 

Un 10 com cavidades cortantes como 
curetas e puches 

00182 Pedra Pomes Un 5 Pedra Pomes 1k 

00183 Pinça Adson com dentes em 
aço inox 

Un 20 com dentes em aço inox 

00184 Pinça Addison com dente Un 20 Aço inox. * Comprimento 12cm. * 
Autoclavável. Utilizado em Cirurgia. 

00185 pinça allys n 18cm em aço 
inox 

Un 20 n 18cm em aço inox 

00186 pinça anatômica 14 cm em 
aço inox 

Un 20 anatômica 14 cm em aço inox 

00187 pinça Backaus 10 cm em 
aço inox 

Un 20 10 cm em aço inox 

00188 pinça clinica para algodão n 
17 

Un 50 10 cm em aço inox 

00189 pinça de muller para ajuste 
oclusal 

Un 30 para ajuste oclusal 

00190 pinça dente de rato 14 cm 
em aço inox 

Un 20 dente de rato 14 cm em aço inox 

00191 Pinça Kelly Un 20 14 cm em aço inox 

00192 pinça para raiz inferior em 
aço inox 

Un 20 raiz inferior em aço inox 

00193 pinça para raiz superior em 
aço inox 

Un 20 raiz superior em aço inox 

00194 Pinça porta grampo Palmer. Un 15 Indicada para levar o grampo ao 
dente, em um procedimento de 
isolamento absoluto, Aço Inox.  * 
Autoclavável. 
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00195 Placa de vidro grossa 20mm Un 20 de vidro grossa 20mm 

00196 Pontas de papel absorvente 
n 15 a 40 

CX 20 papel absorvente n 15 a 40 

00197 Pontas de papel absorvente 
n 45 a 80 

CX 20 papel absorvente n 45 a 80 

00198 Porta agulha Castroviejo reta Un 20 Material em aço inox.  * 
Confeccionado com ponta delicada 
para suturas.  * Com Wídea.  * 
Tamanho: 14cm. tilizado para 
segurar a agulha durante suturas. 

00199 Porta agulha confeccionada 
em aço inox de 1a. 

Un 30 qualidade medindo 14 cm de 
comprimento, embalado 
individualmente em plástico para 
prender agulha de sutura cbo tipo 
tesoura com cremalheira. 

00200 porta agulha Mathie 11-14-
17-cm em aço inox 

Un 20 Mathie 11-14-17-cm em aço inox 

00201 Porta amálgama plástico Un 30 Esterilizável em Autoclave a 121°C; 
* Disponível nas cores: Verde e 
Rosa; 
* Validade: 05 anos; 
Utilizado para o transporte e 
inserção do amálgama na cavidade 
dentária 

00202 Porta amálgama em aço inox Un 30 Indicado para colocar a amálgama 
na cavidade desejada. Tamanho: 
14cm.  * Fabricado em aço 
Inoxidável AISI-420. 

00203 Porta matriz Toflemeire Un 20 Indicado como auxiliar em 
isolamento através de matriz. 

00204 Posiconador para filme 
radiográfico 

CX 2 caixa c/ 05 unidades 

00205 Pote dappen vidro. Un 20 Possui duas cavidades para as 
manipulações; 
* Fácil remoção dos materiais 
manipulados; 
* Autoclavável: até 137ºC; 
* Medidas: 
- Altura 2,5 cm; 
- Concavidade superior 2,5 cm - 
capacidade máxima 3ml; 
- Concavidade inferior 2 cm - 
capacidade máxima 2ml; 
* Cores sortidas sem opção de 
escolha. 
Utilizado para manipulação de 
produtos odontológicos 

00206 Protetor de escovas de 
dentes em PVC 

Un 10.000 de dentes em PVC 

00207 Resina autopolimerizavel,cor 
61 

Un 10 autopolimerizavel,cor 61 
  

00208 Resina micro-hibrida 
fotopolimerizável,reposição 
da cor A2,seringa de 4 gr 

Un 25 micro-hibrida 
fotopolimerizável,reposição da cor 
A2,seringa de 4 gr 

00209 Resina micro-hibrida 
fotopelimerizavel de 
reposição A1, seringa de 4g 

Un 25 4g 
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00210 Resina microhibrida 
fotopelimerizavel reposição 
na cor A3 seringa de 4g. 

Un 25 seringa 4 gr 

00211 Resina microhídrica 
fotopolimerizavel reposição 
da cor B1 

Un 25 seringa 4g 

00212 Resina microhídrica 
fotopolimerizável reposicção 
da cor B2 

Un 25 seringa 4 g 

00213 Revelador dental Un 50 frasco com 475ml 

00214 Rolete de algodão nº 2. Pct 150 Confeccionado eem algodão 
hidrófilo prensado, homogêneo, 
macio, com boa absorção de 
liquidos e secreções sem grumos ou 
impurezas. Pacote com 100 
unidades 

00215 Saca broca universal caneta 
alta rotação 

Un 10 Saca Broca Para Turbinas de Alta 
Rotação. 
* Cor Azul. 
* Autoclavável. 
Saca Broca Para Turbinas de Alta 
Rotação. 
* Cor Azul. 
* Autoclavável 

00216 Salivador plástico 
endodôntico com 20 
unidades 

Pct 10 endodôntico com 20 unidades 

00217 Selante de fóssulas e 
fissuras fotopolimerizável. 

KIT 15 Contendo 2 seringas de selante com 
flúor 2,5g e 1 seringa de 
condicionador ácido 3,0g. 

00218 Seringa carpule com refluxo Un 50 Seringa 12,5cm 

00219 Sistema adesivo: Agente de 
união multiuso com flüor 

Un 60 fotopolimerizável, monocomponente 
para esmalte/dentina, combina 
primer e adesivo em um único 
frasco, contém resinas 
elastométricas e acetona como 
solvente 

00220 Sistema de polimento e 
acabamento para resina de 
disco de lixa 

CX 10 embalagem com 10 discos medios  
15 discos finos e 15 discos super 
finos 

00221 Solução de hipoclorito de 
sódio a 2,5%, frasco com 1 L 

LT 30 de sódio a 2,5%, frasco com 1 L 

00222 Solução reveladora de placa 
bacteriana 

LT 5 para bochecho à base de fucsina 
básica. frasco de 500ml 

00223 Sonda milimetrada Un 30 Aço inox. * Gravação a laser. * 
Autoclavável. * Garantia: 2 anos. 
Indicado para avaliar a profundidade 
das bolsas nível de ligação, 
configurações anatômicas e 
sangramento gengival. 

00224 Sonda Wilis n°23 Un 30 Cabo leve. * Aço inox (AISI 304 e 
AISI 420). * Validade: 
Indeterminado. 

00225 Sugador plástico 
endodôntico 

Un 100 Sugador Endodôntico Descartável.  
* Atóxico.  
* Colorido. 
Indicado para tratamentos 
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endodônticos 
Embalagem com 20 unidades. 

00226 Sugador cirúrgico metálico Un 15 Produzido em liga de metal 
cromado.  * Totalmente 
autoclavável. * Validade: 
Indeterminada. * Garantia de 2 anos 
contra defeito de fabricação.  
Indicado para sucção de resíduos 
líquidos gerados durante 
procedimento odontológico. 

00227 Sugador plástico descartável Pct 200 com pontas flexíveis com fio, de 
cobre e pacote com 40 unidades 

00228 Taxa de borracha. Un 500 Possuem excelente flexibilidade 
necessária para obtenção do melhor 
desempenho. 
* Disponível na cor branca. 
Utilizada para profilaxia dental 

00229 Tesoura de Bush curva em 
aço inox 

Un 20 curva em aço inox 

00230 Tesoura Metzembaun 17 cm 
em aço inox 

Un 20 17 cm em aço inox 

00231 Tira de lixa acabamento 
proximal 4mm x 170mm 

Un 120 acabamento proximal 4mm x 
170mm 

00232 Tira de lixa para acabamento 
de resina 

Un 120 para acabamento de resina 

00233 Tira de poliéster 
transparente para resina. 

Pct 200 100% poliéster e super flexível 
Utilizadas em isolamento de 
restaurações interproximais com 
resina composta 
Envelope com 50 unidades. 

00234 Tricresolformalina Un 60 frasco com 10ml 

00235 Verniz cavitário. Un 15 Frasco com 15ml 

00236 verniz com flúor contendo 
5% de fluoreto de sódio 

Un 15 Adesiva de resinas naturais 10 ml 

 
* A PROPOSTA PODERÁ SER SALVA NO CD OU PEN DRIVE. O COLETOR SE 
ECONTRA NO SITE DA PREFEITURA DE MATIAS CARDOSO/MG NA  ÁREA DE 
LICITAÇÕES. 
 
Observação: 
 
1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
  
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado 
da Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, situada na Praça Cônego Mauricio, 96, 
Centro, Matias Cardoso/MG. Em até 07 (Sete) dias a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento expedida pela (o) setor de compras. 
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Prazo de Pagamento: Até 30 (Trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada 
de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A(s) dotação(ões) orçamentária(s) para cobrir as despesas 
decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº.: :  
10.301.8002.1802.4.4.90.52.00 
10.301.8002.2802.3.3.90.30.00 
 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria de Saúde do Município de Matias Cardoso/MG. 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2018 
PREGÃO Nº 029/2018. 
PROCESSO Nº 039/2018. 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2018, na sala de licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida Hudson Charles, nº. 02, Alto Bonito, nesta cidade, o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Sr. Edmarcio Moura Leal, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, 
da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018, TIPO 
MENOR PREÇO, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele 
homologada conforme processo nº 039/2018 RESOLVE registrar os preços para os 
fornecimentos constantes nos anexos desta ata,  beneficiário 
____________________________________, localizado na rua ___________________, 
n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de 
_________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado 
por ___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 
 
01 - DO OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não 
será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 
 
04 - DO PREÇO 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 
029/2018. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
nº. 029/2018, que integra o presente instrumento de compromisso. 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão nº 029/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
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I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, 
e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 05 (cinco) dias da data da 
convocação por parte do Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na 
instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (Trinta) 
dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal.  
II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo 
III – Termo de referência; 
III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III 
– Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 
IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 
V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 
VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do 
fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 
VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos. 
VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:    

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente 
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no 
edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será 
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devolvida à detentora para substituição, no prazo de 05 (Cinco) dias, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 
poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o 
valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a 
assinatura do responsável. 
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 
conforme o caso. 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada 
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a 
data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento. 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até 
vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
(CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
08 - DAS PENALIDADES 
8.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do 
valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 
temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 
8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos 
no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 
8.2.1. advertência; 
8.2.2. multa de: 

8.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, no 
fornecimento dos produtos, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor da ata, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão da ata, quando for o caso; 

8.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
8.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
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8.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 
de Matias Cardoso/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, 
quando for o caso. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é 
vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, 
contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do 
edital do Pregão nº 029/2018, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, 
ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro 
de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 
78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
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I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Secretaria requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 029/2018 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supra-numerado. 
13.2. - Fica eleito o foro da Comarca de Manga/MG para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 
10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 
de Direito. 
 
 

 
Matias Cardoso/MG, __ de _______ de 2018. 

 
 
 

__________________________________ 
Prefeito Municipal de Matias Cardoso/MG 

 
 

__________________________________ 
Beneficiário 
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ANEXO V - AO PROCESSO Nº 039/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
029/2018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ________________________

_____ , sediada ________________________________________________ , por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  

029/2018, DECLARA expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e com todos os termos estabelecidos neste 

Edital. 

 

 
_______________________ , ______ de ___________ de 2018. 
 
 
______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, 

PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA 

ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VI AO PROCESSO Nº 039/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
029/2018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII AO PROCESSO Nº 039/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
029/2018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 


