
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020”         
 

 
Av. Renato Azeredo, 2001 – Centro – Cep: 39.458-000 - Verdelândia/MG 

CNPJ: 01.612.505/0001-70 – Telefax: (38) 3625-8113 - e-mail: licitacaoverdelandia@hotmail.com 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

TIPO:  
Menor preço sobre o valor do ÍTEM, como referência os valores unitários lançados no Termo de Referência 
(ANEXO I). 

OBJETO:  
Eventual e Futura aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Verdelândia-MG. 
 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO: 

 LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 DIA: 09 de maio de 2018. 

 HORARIO DE CRENCIAMENTO: A PARTIR DE 08:00 (Oito horas); 

 HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Logo após o credenciamento ás 08:20 (Oito 
horas e vinte minutos); 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preço e 
a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário. 

 PREGOEIRA: Aline Pereira da Silva 

 CONTATOS E ESCLARECIMENTOS: 

LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

      PODERÃO SER FORMULADAS CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL: 

     TELEFONE: (38) 3625 8113 OU PELO EMAIL: licitacaoverdelandia@hotmail.com. 

 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

Setor de Licitações na Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG 

 de 07:30 às 13:00h 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

PREÂMBULO 

O Município de Verdelândia/MG, com sede na Av. Renato Azeredo, Nº 2001 – Centro – inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, através de sua Pregoeira Oficial, 
nomeado pela Portaria nº 002/2018, da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, torna pública a 
abertura do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 032/2018, NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2018 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018, tendo como critério de 
julgamento o MENOR PREÇO POR ÍTEM, regido pela Lei Federal 8.666 de 21.06.1.993, Lei nº 
10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016, Decreto Municipal nº 001/2006 de 19 de Janeiro de 2006, Decreto 
Municipal nº 026/2014 de 17 de novembro de 2014 e pelas demais condições fixadas neste Edital, o qual 
se encontra à disposição dos interessados para exame na sede da Prefeitura Municipal de 
Verdelândia/MG, na Av. Renato Azeredo, Nº. 2001 – Centro, no setor de Licitações desta prefeitura. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pela funcionária da Prefeitura Municipal de Verdelândia Aline Pereira da 
Silva, designada Pregoeira, e integrará a Equipe de Apoio a servidora Ramyne Mirelle Caires Cordeiro e 
Cristiele Vieira Fonseca designados pela Portaria nº 002/2018, publicada em 17/01/2018. 
 

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 09/05/2018, ÀS 
08:00 (Oito horas) 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 09/05/2018 ÀS 
08:20 (Oito horas e vinte minutos). 

 
I – OBJETO  
Eventual e Futura aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Verdelândia-MG. 
 
II – ÁREA SOLICITANTE 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
III – CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 
 
1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos interessados: na 
sala de licitações das 07:30 (sete horas e trinta minutos) às 13:00 (treze horas), de segunda à sexta-
feira, na Avenida Renato Azeredo, 2001, Verdelândia/MG e permanecerá afixada nos quadros de 
avisos localizados no hall da sede da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG. 
2 - Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de fax, telefone ou diretamente na 
Prefeitura Municipal. Telefone: (38) 3625 8113 ou pelo email: licitacaoverdelandia@hotmail.com. 
 
3 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o Instrumento Convocatório se obrigam a 
acompanhar as comunicações referentes ao processo nos mesmos veículos da imprensa que foram 
publicados a chamada do Procedimento, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos no 
site: www.verdelandia.mg.gov.br.  
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IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1  -  Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 
atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste instrumento convocatório. 
1.1 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados. 
2 - Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 
2.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a Administração; 
2.2 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
V – CREDENCIAMENTO  
1  -  Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao 
Pregoeiro, no horário estipulado às fls. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de 
identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a participar deste certame 
(modelo do anexo II) ou procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances 
e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, 
contrato social e documento identificação sócio administrador. 
2  - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado. 
3 -O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002. 
4 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, 

deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos no modelo. 
5  -O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 
VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO.  
1  - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente e todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 
 

 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 

“PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 

 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 1 – As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia reprográfica 
acompanhado do respectivo original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência 
plena até a data fixada para abertura dos envelopes “Documentação”: 
 
1.1– Habilitação Jurídica: 
1.1.1 - Cédula de identidade do Sócio administrador; 
1.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
1.1.4- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
1.1.5 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. 
1.1.6 – Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição da República. 
 
1.2 – Regularidades Fiscal e Trabalhista 
1.2.1 - Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
1.2.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; “Para fins de comprovação da regularidade para com 
a Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 
administrados pela Secretaria da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal a Certidão quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a’ a “d” do parágrafo único do art. 
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
1.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Lei 12.440/2011). (CNDT). 
 
1.3 – Da Qualificação Econômico-Financeira  
1.3.1- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista 
para entrega dos envelopes 
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1.4 – Da Qualificação Técnica: 
1.4.1 – Alvará de licença para localização e funcionamento expedido pela prefeitura da sede da licitante. 
1.4.2 - Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA. 
1.4.3 - Alvará de Vigilância Sanitária da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual 
ou Municipal. 
 
1.5– Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos neste edital, desde 
que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes “documentação”. 
1.6- uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituída por copia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas. 
1.7 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 
1.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 
1.9 - Para efeito do item (1.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu 
resultado. 
1.10 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo 
permitido mesclagem de documentos. 
1.11 – Os documentos apresentados que não tragam em seu bojo datam de validade, serão considerados 
válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 
2 - A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. 
2.1 – Havendo alguma restrição na comprovação das regularidades fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (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 a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Texto art. 43 § 1º LC 147/2014 e LC 
nº 155/2016). 
2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal Nº. 8.666/93, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
3 - O Pregoeiro efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da 
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, confirmando, ainda, a 
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para 
fins de habilitação. 
4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou em 
cópia legível autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet. 
4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
5 - A apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Item inabilitará a 
proponente. 
6 – Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de 
documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e 
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo, desde que tenha 
cumprido o exigido na LC nº 123/2006, LC nº 147/2014 e LC nº 155/2016. 
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7 – A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da licitante, e a 
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 
momento da diligência, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a licitante 
será declarada inabilitada. 
8 - Na eventualidade da empresa licitante possuir filial, a documentação a ser apresentada deverá ser 
pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já ressaltado que a 
contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em comento. 
9 – Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará a 
apresentação da CND referente à matriz; 
10- Apresentado o contrato social e documento do sócio administrador junto ao credenciamento, será 
opcional apresentá-los junto a habilitação. 
11 – Esta licitação atendendo ao exigido no Inciso III do art. 47 LC 147/2014 (Estabelecendo, nesse 
certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de aproximadamente 25% (Vinte e cinco por 
cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte), serão somente 
para microempresas e empresas de pequeno porte OS ITENS 01 e 55. 
 
11.1 – As empresas que não se enquadrarem nas exigências do subitem anterior (11) poderão cotar 
os itens 01 e 55, más só participarão da etapa de lances se não houver êxito a contratação com 
microempresas e empresas de pequeno porte nesses itens. 

 
VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
1 – A proposta deverá ser apresentada em uma vi timbrada, datilografada, ou em letra de forma, ou em 
letra cursiva, ou processada em computador; com identificação da empresa/proponente e assinada pelo 
seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, dela constando obrigatoriamente: 

1.1 - Indicação completa do objeto ofertado, com as especificações constantes do Anexo I e II, 
ONDE DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE, A MARCA DO PRODUTO 
OFERTADO, BEM COMO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA CORRESPONDENTE, 
sob pena de desclassificação. 
 
1.2 CASO O MATERIAL SEJA ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA, ESTA CONDIÇÃO 
DEVERÁ SER COMPROVADA, ACOSTANDO A RESOLUÇÃO AO PROCEDIMENTO. 

 
1.3 O registro na ANVISA ou a RESOLUÇÃO será apresentado somente do item que for vencedor na 
hora do certame; 
1.4– Indicação do preço unitário do item expresso em numeral. Sendo que o valor total/global dos 
itens será também expresso em numeral e se possível por extenso; 
1.5– Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de apresentação da mesma; 
1.6 - A empresa deverá apresentar sua proposta no Anexo I deste instrumento, ou utilizar modelo 
próprio, desde que contenha a mesma forma e todas as informações previstas no referido Anexo. 
2 – Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país. 
3 – A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as Cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação pertinente 
4 A Proposta Comercial, se possível, deverá ser rubricada e numerada seqüencialmente, da primeira à 

ultima folha, de modo a refletir seu número exato. 
5 Toda especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, no ato do 

envio de sua proposta comercial. 
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6 A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo representante da Licitante 
na sessão de abertura das propostas. 

7 As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 1.3 serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

8 Na cotação/resposta das propostas, os licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE indicar a(s)  
MARCA(S)  do(s) objeto(s)/mercadoria(s) ofertado(s),  para facilitar a identificação e o julgamento 
por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob pena de desclassificação da Proposta que não estiver 
indicado a MARCA do produto ofertado. 

9 A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente. 
 
IX – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
1  - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos 
licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
2  - Classificação das Propostas Comerciais 
2.1  - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
2.2  - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
2.4 - Será desclassificada a proposta que: 
2.4.1 - não se refira à integralidade do item cotado; 
2.4.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto 
no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93; 
2.4.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  
 2.4.4 - não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  
 
3 - Lances Verbais 
3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de 
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor. 
3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo 
Pregoeiro. 
3.4 - 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. 
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4 - Julgamento 
4.1 - Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de julgamento de MENOR 
PREÇO POR ÍTEM. 
 4.2 -  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
4.3 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não 
afetem o seu conteúdo. 
4.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 
4.5 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 
4.6 -  Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
4.7 -  Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das 
condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta. 
5 - Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ÍTEM, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
6 - A aceitabilidade será a partir do percentual (%) informado na descrição do lote, estimados dos preços 
de mercado em vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente para que 
seja obtido melhor preço. 
7.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8 - Da sessão 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, Equipe de Apoio e pelos 
licitantes.  
9 - - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá 
aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
X – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. 
1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo 
de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal, devendo ser protocolizadas na Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato 
Azeredo, Nº 2001, Verdelândia/MG.  
 
2 - No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua 
manifestação. 
2.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. 
2.2 - Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 
3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
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4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
4.1 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
4.2 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidos: 
a) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 

(tres) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
b) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., nos casos de anulação ou revogação, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, 

CPF e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado 
do licitante, devidamente comprovado. 

d) ser protocolizado na Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato Azeredo, Nº 2001, 
Verdelândia/MG.  

5 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via fax, e ainda, estará 
afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.  
6 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal e/ou 
subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 
7 - A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnação endereçada via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de Licitações da Prefeitura, e que, por isso, 
não sejam protocolizados no prazo legal.  
 
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo 
à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
2 - Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via 
postal, ou correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na Imprensa Oficial do Município 
(Quadro de Avisos do Município); competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante 
vencedor e HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório. 
 
XII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o objeto, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30º (trigésimo) 
dia, calculado por ocorrência; 
2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, 
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 
contratual. 
3 - As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa. 
4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa 
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por meio de depósito bancário na conta do Município, Banco do Brasil S/A, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

5 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito. 
6 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
 
XIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a ser registrado, o Município convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 
de Preços que, depois de cumpridas os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas pelo período de 12 (doze) meses a partir da publicação do 
extrato da Ata no Diário Oficial do Município. 
2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por 
procurador com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento 
equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade. 
3 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de Nota de Empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento 
similar. 
4 – A Prefeitura convocará oficialmente a licitante vencedora para assinar a ATA no prazo máximo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da mesma, sob pena de decair seu direito, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
5 - O prazo de assinatura da ata estipulado no subitem poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde que haja motivo justificado 
aceito pela Prefeitura.  
6 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado 
será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Especificações técnicas para o fornecimento; 
Anexo II - Planilha Proposta de Preço / Fornecimento; 
Anexo III – Modelo de Procuração de Credenciamento; 
Anexo IV -Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação;  
Anexo V – Modelo de Ata de Registro de Preços; 
Anexo VI - Modelo de declaração que não emprega menor pessoa jurídica; 
Anexo VII – Modelo de declaração de ME e EPP; 
Anexo VIII - Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação que o impeça de participar 
de licitações. 
 
2 - A 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 da 
proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
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3 - Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 
detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 
4 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados. 
4.1 - O Pregoeiro poderá desconsiderar omissões puramente formais observadas na documentação e na 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
4.2 - É facultado ao Pregoeiro solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 
5 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação ou a desclassificação da licitante. 
6 – Sem que haja o consentimento da Prefeitura é vedado à Contratada ceder, transferir ou subcontratar, 
total ou parcialmente, o objeto deste pregão. 
7 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, 
da Lei nº 8.666/93. 
8 – A licitante vencedora terá o prazo de 03 (Três) dias úteis contados do recebimento da ordem de 
fornecimento ou instrumento equivalente, para entrega das mercadorias. O prazo de entrega das 
mercadorias poderá ser prorrogado mediante solicitação oficial da contratada. 
9 - A participação da licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste 
instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
10 - A licitante vencedora deverá no ato da retirada do contrato, demonstrar a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital.   
10.1 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura revogá-
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado para 
conhecimento dos participantes da licitação.  
11 – A Administração quando da aplicação das normas disciplinadoras da licitação, as interpretará em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não sejam comprometidos o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
12 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
14- A publicação do extrato de contrato e termos aditivos no caso da necessidade do município, 
referente a este processo, serão publicados no quadro de avisos desta prefeitura, conforme determina a 
Lei Municipal nº 0360/2017 de 12/09/2017; 

15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG, para solucionar quaisquer questões oriundas desta 
licitação. 
Verdelândia, 19 de abril de 2018. 
 

 
            

Aline Pereira da Silva 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 0322018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista, a necessidade de manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde 
para atender as necessidades básicas dos munícipes, torna-se necessária a presente contratação.  
 
2. OBJETO 
Eventual e futura aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Verdelândia-MG, conforme segue: 
 
 
3 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
3.1 – A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE 
PREÇOS deste edital, em uma via timbrada, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, devidamente preenchidas e identificadas, sem rasuras ou 
ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, rubricada e assinada pelo 
representante legal da empresa licitante ou pelo procurador identificado no credenciamento e ou no caso 
de um terceiro, devidamente acompanhado de procuração.  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
4.1 A entrega dos medicamentos deverá ser acompanhada de documentação fiscal em duas vias, com 
especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal, a quantidade e especificação dos produtos 
devem estar de acordo com a nota fiscal. 
4.2 Os preços devem estar descritos no documento fiscal e especificados por preço unitário e total. 
4.3 A Contratada deverá se responsabilizar pelas condições do produto na ocasião da entrega: o 
material odontológico deverá ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de 
violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições 
de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA. O transporte 
deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a qualidade e integridade dos mesmos. 
Consultar legislação: Portaria nº 1052/98; RDC Nº 329/99; RDC Nº 478/99. 
4.4 Os materiais odontológicos devem ser entregues com prazo equivalente a no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) de sua VALIDADE, contados a partir da data de fabricação. 
4.5 Os materiais odontológicos somente serão considerados aceitos após conferência do almoxarife 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
4.7 O objeto dessa licitação deverão ser entregues no Almoxarifado, em horário de expediente. 
4.8 A licitante vencedora terá o prazo de 03 (Três) dias contados do recebimento da ordem de 
fornecimento ou instrumento equivalente, para entrega das mercadorias, à partir da solicitação de 
servidores da secretaria da Saúde. O prazo de entrega das mercadorias poderá ser prorrogado mediante 
solicitação oficial da contratada. 
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4.9 Os pedidos serão enviados através de email oficial da Secretaria Municipal de Saúde do 
município constando a quantidade por embalagem e tipo de apresentação disponível no mercado 
nacional.  
4.10 A confirmação do pedido deverá ser enviada através de correio eletrônico para os endereços 
fornecidos pela Prefeitura. 
4.11 A empresa vencedora deverá fornecer relatórios gerenciais atualizados, conforme a necessidade 
da Prefeitura, a serem disponibilizados em 48 horas quando solicitados pela Prefeitura: 
a) relatório de saldo de empenho: o qual deverá conter valor de solicitações e saldo para novos pedidos. 
b) relatório de quantitativos totais adquiridos por período: o qual deverá possibilitar consulta aos 
quantitativos totais de cada um dos medicamentos adquiridos na vigência dessa Licitação; 
4.12 Todas as informações trocadas entre a Prefeitura e a empresa contratada não poderão ser 
divulgadas sem prévia autorização da Prefeitura. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS 
5.1  Ficam condicionados o recebimento e a aceitação dos itens contratados à fiscalização da 
PREFEITURA, através do(s) representante(s) da Secretaria da Saúde junto ao ALMOXARIFADO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE.  
            
5.4  Caso os materiais não correspondam às especificações constantes do Pedido de Fornecimento 
ou que estejam danificados pelo manuseio e estocagem, os mesmos serão devolvidos e substituídos 
pela(s) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados 
do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e posteriores atualizações. 
5.5 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA não isenta, tão pouco diminui a 
responsabilidade do fornecedor quanto à garantia dos medicamentos. 
5.6  Ocorrendo à falta de qualquer material, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar 
imediatamente por escrito à PREFEITURA, para que sejam tomadas as devidas providências para não 
paralisação do fornecimento. 
 
 
5 - DO VALOR E DO DESCONTO OFERECIDO 
 
ITEM UND QUANT PRODUTO DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

1 

PACOTE 50 Sobre luva 

Sobre luvas plásticas não 
estéreis, com cores 
translúcida ou leitosa, de 
consistência atóxica e não 
perecíveis descartavam, em 
pacotes com 100 unidades. 

11,50  575,00 

 
 

2 
BLOCO 50 Porta Filme de Papelão 

p/ RX 
Ficha para RX com 2 furos. 
Blocos 

22,44 1.122,00 

3 UNIDADE 30 Disco Soft-lex Para uso em mandril, para 
contra ângulo 

108,80 3.264,00 

4 

UNIDADE 10 Disco de Feltro com 
Mandril 

Para contra angulo: de aço 
inoxidável com perfeita 
adaptação ao contra 
angulo, o parafuso. 
Embalado individualmente. 

34,40 344,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020”         
 

 
Av. Renato Azeredo, 2001 – Centro – Cep: 39.458-000 - Verdelândia/MG 

CNPJ: 01.612.505/0001-70 – Telefax: (38) 3625-8113 - e-mail: licitacaoverdelandia@hotmail.com 

5 

PACOTE 500 Roletes de Algodão 

Confeccionado com 100% 
algodão, algodão hidrófilo 
prensado, homogêneo, 
macio, 40cm de 
comprimento e 10mm de 
diâmetro, embalado em 
pacotes em 100 roletes. 

5,40 2.700,00 

6 

FRASCO 10 Óleo Lubrificante 
Mineral 

Óleo lubrificante mineral, 
com baixa viscosidade, 
elevado grau de pureza e 
aditivos especiais, 
embalados em frascos de 
200ml com bicos 
aplicadores adaptáveis a 
canetas. Óleo para 
Lubrificação para Alta e 
Baixa Rotação em Spray. 

27,25 272,50 

7 

FRASCO 40 Fucsina ou 
Evidenciador de Placa 

Solução evidenciadora de 
placa bacteriana, composta 
por fucsina 0,6%, atóxico, 
inócuo aos tecidos bucais, 
de fácil remoção, 
embalagem em frasco de 
10ml. Evidenciador de 
placa concentrado, A base 
de fuccina básica a 0,7%, 
álcool 96º e água 
deionizada. 

22,64 905,60 

8 

CAIXA 50 Agulha Gengival 
Curta, Descartável 

Curta, descartável, estéril 
confeccionada em ácido 
inoxidável, com bisel 
trifacetado, afiado, com 
sistema de encaixe 
universal, embalada 
individualmente, 
Acondicionadas em caixas 
com 100unid. 30g 

51,78 2.589,00 

9 

BLOCO 50 Papel Carbono para 
Articulação 

Papel carbonado nas 2 
face:azul e vermelho 
resistente em cores, firmes 
e vivas. 

6,10 305,00 

10 

CAIXA 50 Tira de Lixa Poliéster 

Plástico, tira de Lixa de 
acabamento e polimento 
dental. Dorso de poliéster 
coberto com abrasivo de 
oxido de alumínio disperso 
em resina, média - fina, 
com centro neutro. 

11,40 570,00 

11 

CAIXA 30 Filme Radiográfico 
Infantil 

Periapical, simples, plano 
com uma camada de 
proteção e outra de suporte, 
revestimento externo 
impermeável, com cantos 
arredondados, caixa com 
100 unidades. 

265,60 7.968,00 

12 FRASCO 50 Revelador para Raio X 
Odontológico 

Solução reveladora para 
radiografia pronta para uso 

21,50 1.075,00 
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em processo manual, 
contendo água, 
hidroquinona na 
concentração de 2 a 3% 
embalado em frasco 
leitoso. Frasco com 475 
mililitros. 

13 

FRASCO 50 Fixador para Rx 
Odontológico 

Solução fixadora para 
radiografia pronta para uso 
em processo manual, 
embalado em frascos de 
475 ml. 

22,20 1.110,00 

14 

CAIXA 30 Filme Radiográfico 
Adulto 

Periapical, simples, plano 
com uma camada de 
proteção e outra de suporte, 
revestimento externo 
impermeável, com cantos 
arredondados.              
Embalagem com 150 
unidades. 
 

236,40 7.092,00 

15 
PACOTE 48 Tira de Aço nº7 

Granulometria fina, 4mm 
de largura, embalado em 
envelope com 12 tiras. 

8,10 388,80 

16 PACOTE 48 Tira Matriz Poliéster Tiras de poliéster com 50 
unidades 

5,90 283,20 

17 

ENVELOP
E 48 Lixa de Aço 4mm 

Granulometria fina, 4mm 
L, embalado  envelope c/ 
12 tiras. Lixa para 
acabamento  amálgama, 
aço inoxidável e óxido de 
alumínio, nº4. 

17,60 844,80 

18 

PACOTE 12 Rolo de Algodão 

Rolo dental de algodão 
número 1, compacto, sem 
rebarbas, rígido, 
confeccionado em fibras de 
100% algodão, pacote com 
100und. 

4,40 52,80 

19 

KIT 24 Ionômero Forrador – 
Foto Liquido 

Ionômero de vidro 
fotopolomerizável para 
forramento de cavidades. 
Kit com 1 Frasco líquido + 
1 Dosador + 1 Bloco de 
espátulação. 

35,73 857,52 

20 

KIT 24 Ionômero Forrador – 
Foto Pó 

Ionômero de vidro 
fotopolomerizável para 
forramento de cavidades. 
Kit com 1 Frasco pó A2 + 
1 Dosador pó + 1 Bloco de 
espátulação. 

88,75 2.130,00 

21 

FRASCO 24 Cimento Obturador - 
Pó 

Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e 
eugenol. Frasco com 12g 
sendo propriedade em pó. 

39,25 942,00 

 
 

22 
FRASCO 150 Acido Fosfórico 37% Ácido fosfórico, a 37% em 

seringa 2,5 mililitros. 

5,52 828,00 
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23 
FRASCO 30 Acido Poliacrilico 15% 

Ácido poliacrilico, frasco 
de 10 ml, uso 
Odontológico. 

41,63 1.248,00 

24 

FRASCO 24 Cimento Obturador – 
Liquido 

Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e 
eugenol. Frasco sendo 
propriedade liquida com 
10ml. 

41,63 999,12 

25 

SERINGA 24 Forrador de Dentina 

Revestimento cavitário 
radiopaco e 
fotopolimerizável que 
contém hidróxido de 
cálcio, embalagem serigas 
com 1,2ml + 2 ponteiras. 

51,40 1.233,60 

26 

CAIXA 60 Cápsulas de Amálgama 

Cápsula de amalgama nº1, 
Liga de amalgama em 
cápsulas 2 (duas) porções, 
contendo prata, cobre e 
estanho, isenta da fase 
gama II, resistente a 
compressão, ultra fina. 
Acondicionadas em caixa 
com 50 cápsulas de duas 
doses ou porções. 

166,00 9.960,00 

27 
FRASCO 12 Hidróxido de Cálcio 

(P.A.) 

Frasco com 10g de 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO P.A. 

18,60 223,20 

28 

CAIXA 24 Cimento de Hidróxido 
de Cálcio  

Cimento de hidróxido de 
Cálcio, Hidróxido de cálcio 
radiopaco e 
autoendurecível, forrador 
de cavidade e agente 
capeador pulpar, sistema 
com duas pastas base e 
catalisador, com ph de 
aproximadamente 12.,Pasta 
base: Contém hidróxido de 
cálcio e óxido de zinco, 
pasta catalisadora, 
contendo sulfato de bário, 
resina de 
polimetilenesalicilato e 
metilsalicilato. Presa 
regular. Tubo base 13g e 
tubo catalisador 11g e 
bloco espatulador. Kit 1 
jogo. 

30,50 732,00 

29 

FRASCO 12 Antisséptico Eugenol 

Solução de uso 
odontológico. Embalado 
em frascos escurecidos 
para proteção de luz e 
providos de conta gotas, 
200ml. 

35,60 427,20 

30 

CAIXA 12 
Material Restaurador 

Intermediário, Pó 
(IRM) 

Composto por 80% de 
óxido de zinco e 20% de 
polímeros de metacrilato 
de metila, ultra fino, 

181,20 2.174,00 
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coloração marfim, 
compatível com os tecidos 
bucais, atóxicos,e 
resistentes aos fluídos 
bucais. Caixa contendo 
Frasco com 38grs. 

31 
FRASCO 12 

Material restaurador 
Intermediário, Líquido 

(IRM) 

Composto por eugenol 99,5 
e ácido acético 0,5% 
Frasco com 15ml. 

167,00 2.004,00 

32 

CAIXA 60 Ionômero de Vidro Pó 

Cimento de Ionômero de 
Vidro Restaurador, Pó – 
caixa contendo frasco de 
10gr contendo cilicato de 
bário e alumínio, ácido 
poliacrílico desidratado e 
oxido de ferro. 

66,40 3.984,00 

33 

CAIXA 60 Ionômero de Vidro 
Líquido 

Líquido -  caixa contendo 
frasco de 8ml contendo 
ácido poliacrílico, ácido 
tartárico e água destilada 
(Alta viscosidade). 

54,80 3.288,00 

34 

CAIXA 20 Verniz Cavitário 

Solução de resinas naturais 
com íons flúor na 
concentração de 5,5%. 
Caixa contendo Frasco de 
10ml. 

27,00 540,00 

35 

KIT 10 Selante Auto-
Polimerizável 

Selante para fóssulas e 
fissuras, 
matizado,fotopolimerizável 
por luz visível com 2g 
cada,uma seringa de 
condicionador dental gel 
com 3ml e 20pontas 
aplicadoras descartáveis 
para procedimento 
odontológico. Kit 1 jogo. 

51,00 510,00 

36 

POTE 10 Pedra Pomes extrafina– 
Pó 

Em pó, granulação 
extrafina, atóxico, inodoro, 
de fácil remoção, embalado 
em potes de 100g. 

8,75 87,50 

37 

CAIXA 24 Pasta Profilática 

Com flúor, sabor tuti fruti, 
composição: água, fluoreto 
de sódio, espessante, lauril 
sulfato, carbonato de 
cálcio, pedra pomes e 
aroma artificial de tuti 
fruti. Caixa contendo 
Bisnaga com 90g. 

15,08 361,92 

38 

UNIDADE 1.000 Escova de Robson 

Para polimento, cerdas 
brancas, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 
Embalada individualmente. 

2,45 2.450,00 

39 
UNIDADE 600 Taça de Borracha 

Borracha abrasiva de 
granulação única, 
esterilizável, embalagem 

2,94 1.764,00 
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individual. 

40 

PACOTE 400 Sugador Descartável 

Pacotes com 40 unidades, 
confeccionado com PVC 
transparente com ponteiras 
coloridas. 

6,27 2.508,00 

41 

PACOTE 10 Cunha de Cervical de 
Madeira 

Madeira maleável, com 
secção triangular, sem 
farpas, embaladas 
individualmente ou em 
conjunto denteados. 

14,66 146,60 

42 
FRASCO 30 Flúor Gel 1,23 

Flúor gel, em concentração 
de 1,23%, trazendo, frasco 
com 200ml. 

7,03 210,90 

43 CAIXA 20 Esponja Hemostática Colágeno hidrolisado, 
caixa com 10 unidades. 

49,00 980,00 

44 

CAIXA 10 
Posicionador de Filme 
Radiográfico (adulto e 

infantil) 

Posicionador de RX 
odontológico kit com 
posicionadores de rx 
periapicais e bite wing 
tamanho adulto 
autoclavável. Padrão 
Temper Inox ou qualidade 
superior 

94,20 942,00 

45 

CAIXA 10 Selante 
Fotopolimerizável 

Foto. c/ flúor,embalagem 
deverá conter 
condicionador ácido e 
acessórios p aplicação. 

60,63 606,30 

46 

SERINGA 5 
Gel para Remoção 

Química e Mecânica da 
Cárie 

Gel para remoção química 
e mecanica da cárie, 
Composta por papaína, 
cloramina, 
azoudetaluedina, sais, 
conservantes, expessantes, 
veículo QSP.  Seringa de 
3ml. 

109,50 547,50 

47 

PACOTE 1000 Protetor de escova 
infantil 

Plástico rigido, de 16 a 20 
cm de comprimento, de 5 a 
9 cm de diâmetro.Com um 
orifício em cada 
extremidade para 
ventilação da escova, que 
adapte a escova dental 
infantil por inteira (cabeça 
e cabo). 

10,63 10.630,00 

48 

SACHÊ 10 Bicarbonato de Sódio 

Bicarbonato de sódio para 
profilaxia dental com 
granulação extra 
fina,micropulverizado, 
associado a agente 
dessecante, sem aromas ou 
sabores em saches de 40g. 
Caixa com 15 saches. 

80,25  
802,50 

49 

PACOTE 10 Babador Infantil 

Babador descartável com 
alta absorção de líquidos, 
com duas camadas de papel 
e uma  camada de plástico, 
dimensões 33x 48, pacote 

26,00 260,00 
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com 100 unidades.  

50 

PACOTE 10 Babador Adulto 

Babador descartável com 
alta absorção de líquidos, 
com duas camadas de papel 
e uma  camada de plástico, 
dimensões 33x 48, pacote 
com 100 unidades.  

26,40 264,00 

51 

CAIXA 100 
Ponta para Aplicação 

de Adesivos 
(Microbusch) 

Aplicadores descartáveis 
com porção ativa em forma 
esférica, em tamanho 
regular, caixas com 100 
unidades. 

15,35 1.535,00 

52 CAIXA 10 Cimento Restaurador 
(Obturador Provisório) 

Preenchimento temporário 
sem eugenol. 

29,50 295,00 

53 

CAIXA 15 Resina Foto EA2 

Resina composta micro-
híbrida à base de 
Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, 
seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade 
superior 

86,25 1.293,75 

54 

CAIXA 15 Resina Foto DA2 

Resina composta micro-
híbrida à base de 
Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, 
seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade 
superior 

86,25 1.293,75 

55 

CAIXA 15 Resina Foto EA3 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

87,50 1.312,50 

56 

CAIXA 15 Resina Foto DA3 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

87,50 1.312,50 

57 

CAIXA 20 Resina Foto Esmalte 
B1 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

87,50 1.750,00 

58 

CAIXA 20 Resina Foto B3 

Tubo 4g Resina composta 
micro-híbrida à base de 
Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 

 
87,50 

1.750,00 
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ou qualidade superior 

59 

CAIXA 15 Resina Foto Dentina 
cor OB2 (opaca) 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

 
87,50 

1.312,50 

60 

CAIXA 15 Resina Foto EA1 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

 
87,50 

1.312,50 

61 

CAIXA 20 Resina Foto Esmalte 
A3,5 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

 
87,50 

1.750,00 

62 FRASCO 6 Iodopolividona10%Ant
iséptico Iodo 10%. 28,00 168,00 

63 

TUBO 500 Dentífricio com Flúor 

900 a 1500ppm de flúor, 
embalados em tubos ou 
bisnagas com 90g com 
tampa plástica. 

14,25 7.125,00 

64 FRASCO 10 Água Oxigenada  
vol.10% 10 volumes 10,50 105,00 

65 CAIXA 10 Cimento Óxido de 
Zinco pó Frasco, pó com 28g 14,25 142,50 

66 CAIXA 10 C. Oxido de Zinco 
líquido 

Vidro,liquido com 10 
mililitros 

13,25 132,50 

67 

CAIXA 30 Anestésico Prilocaina 
2% com Felipressina 

Anestésico, injetável a base 
de cloridrato de prilocaina 
a 2% com felipressina, 
acondicionados em tubetes 
de cristal, embalagem em 
blisters lacrados com 10 
tubetes. Caixa com 50 
unidades 

96,25 2.887,50 

 
 

68 
CAIXA 100 Dentifrício sem Flúor Embalagem com 90g 

 
4,63 

463,00 

69 

CAIXA 10 Indicador Biológico 

Cada I.B possui uma 
população mínima 105 ou 
106 de esporos bacterianos 
de Geobacillus 
stearothermophilus ATCC 
7953. Este sistema é 
codificado pela cor 
marrom. Embalagem com 
50 unidades. 

 
 

266,25 

2.662,50 

70 
CAIXA 36 

Sistema adesivo 
fotopolimerizável 
convencional de 2 

Sistema adesivo 
fotopolimerizável 
convencional de dois 

 
 

90,60 

3.261,60 
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passos Frasco 4 
mililitros 

passos;Técnica do 
condicionamento ácido 
total;Primer e adesivo em 
um só frasco;Elevado 
poder de resistência 
adesiva;Contém 
nanopartículas que 
conferem maior 
estabilidade e resistência 
ao filme adesivo; Solvente 
a base de etanol.     
Adesivo 
Fotopolimerizável, Agente 
de União Multiuso, com 
Fluor, Fotopolimerizável. 
Monocomponente, para 
Esmalte/Dentina. Combina 
primer e adesivo em um 
único frasco. Apresentado 
em frasco único, contém 
resinas elástoméricas e 
acetona como solvente. 

71 CAIXA 50 Anestésico Citocaína 
3% Citocaina 3%, com 50u  

97,25 
4.862,50 

72 
CAIXA 50 Anestésico Lidostesim  

3% 

Cloridrato de Lidocaína a 
3% com Bitartarato de 
Norepinefrina 1:50.000 

 
86,50 

4.325,00 

73 CAIXA 50 Anestésico Citanest 3% Cloridrato de Prilocaína 
3% com Octapressin. 

 
105,50 

5.275,00 

74 

CAIXA 50 Anestésico Mepivacana 
2% com Adrenalina 

Anestésico, injetável a base 
de cloridrato de 
mepivacaina a 2% com 
nor-epinefrina 1:100.000, 
acondicionados em tubetes 
de cristal, embalagem em 
blisters lacrados com 10 
tubetes. Caixa com 50 
unidades 

 
 

155,00 

 
7.750,00 

75 

CAIXA 50 Anestésico Alphacaine-
Lidocaina 2% 

Anestésico Injetável, a base 
de lidocaína HCL a 2% 
com adrenalina. Tubetes de 
1,8 ml. Caixa com 50 
unidades. 

 
161,00 

8.050,00 

76 

CAIXA 150 Anestésico Alphacaine 

Alphacaine 100, Lidocaína 
2% com Epinefrina 
1:100.000. Reduz o fluxo 
sangüíneo no local da 
injeção e ocorre menos 
sangramento.Quando 
comparada à procaína 
(início da ação 6 à 10 
minutos), a lidocaína 
possui um início de ação 
mais rádida (2 minutos), 
produz uma anestesia mais 
profunda, tem duração da 
ação mais longa e 

 
 

160,50 

24.075,00 
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apresenta potência maior. 
Uma vantagem clínica da 
lidocaína, e de todas as 
amidas, sobre os outros 
anestésicos locais do tipo 
éster, é a ocorrência 
extremamente rara de 
reações alérgicas.  

77 
CAIXA 20 Anestésico Tópico 

Tutti-Frutti 

Frasco com gel 200mg/g a 
base de benzocaína, sabor 
pina colada. Com 12g. 

13,83 276,60 

78 

PLACA 10 Placa de Vidro 

De vidro polido 20 mm de 
espessura, para 
manipulação de cimento 
em geral, Medindo 
aproximadamente 
15cmx8cm. Embalada 
individualmente. 

 
18,80 

188,00 

79 

PLACA 10 Placa de Vidro 

De vidro polido 10 mm de 
espessura, para 
manipulação de cimento 
em geral, Medindo 
aproximadamente 
15cmx8cm. Embalada 
individualmente. 

 
 

10,56 

105,60 

80 

CAIXA 24 Matriz de Aço – 5mm 

Aço inoxidável, 5mm em 
largura, 0,3mm de 
espessura, 50cm de 
comprimento, lisa, 
esterilizável, embalado 
individualmente. Banda de 
aço para matriz 0,5, 
Embalada em forma de 
rolo com 50cm 0,7 - banda 
matriz de aço inox 0,05 x 5 
x 500mm. 

 
 

3,20 

76,80 

81 

CAIXA 24 Matriz de Aço – 7mm 

Aço inoxidável, 7mm em 
largura, 0,3mm de 
espessura, 50cm de 
comprimento, lisa, 
esterilizável, embalado 
individualmente.  Banda de 
aço matriz 0,7, Embalada 
em forma de rolo com 
50cm. 0,7 - banda matriz 
de aço inox 0,05 x 7 x 
500mm. 

 
 

3,20 

76,80 

 
 

82 
CAIXA 10 Alveolostesim Frasco com 20 mililitros 

 
37,25 

372,50 

83 FRASCO 20 Solução de Fluor, NAF 
a 0,2% 

Frasco ambar para proteção 
de luz. Frasco com 1 litro 

 
42,00 

840,00 

 
 
 
 

84 

FRASCO 10 Solução Hemostática 
Tópica 

A base de cloreto de 
alumínio com ação 
adstringente, frasco 
contendo 10ml. 

 
24,25 

242,50 
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85 

EMBALA
GEM 500 Fio Dental 

Para remoção de placa 
bacteriana na superfície 
interproximal, 
comfeccionado em nylon 
resistente, com 
aromatizante, lubrificado 
com cera natural, sem 
impurezas, embalagem 
com cortador metálico em 
aço inoxidável que corte o 
fio sem desfiá-lo.Embalado 
em embalagens individuais 
com 100m. 

9,50 4.750,00 

86 

CAIXA 10 
Resina Composta 
Fotopolimerizável 

Z350 A2 

Reposição de resina 
composta 
fotopolimerizável Z350 A2 
com nanopartículas, tubo 
4g. padrão Filltek ou 
qualidade superior 

156,75 1.567,50 

87 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
30x30cm, embalagem com 
100 folhas. 

 
 

127,25 

6.362,50 

88 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
50x50cm, embalagem com 
50 folhas. 

154,75 7.737,50 

89 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
1,00x1,00cm, embalagem 
com 25 folhas. 

192,25 9.612,50 

90 CAIXA 20 Graú Cirúrgico Embalagem autoselante 
9x16cm, 100 unidades 

 
76,25 

1.525,00 

91 
CAIXA 100 Graú Cirúrgico Embalagem autoselante 

23x40cm, 100 unidades 

 
 

120,00 

12.000,00 

92 

UNIDADE 9000 Escova Dental Adulto 

Escova Dental Adulto, 
Cabeça pequena, retangular 
ou oval, com cantos 
arredondados, contendo 03 
fileiras.Cerdas de Nylon 
macias da mesma altura 

 
 
 

1,24 

11.160,00 
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com extremidades 
arredondadas. Cabo reto, 
ligeiramente 
flexíveis.,Duráveis, sem 
deformar as estruturas das 
cerdas, por tempo médio de 
03 meses. Embaladas 
individualmente. 

93 

UNIDADE 2000 Escova Dental Infantil 

Escova dental Infantil, 
Cabeça pequena, retangular 
ou oval, com cantos 
arredondados, contendo 03 
fileiras.Cerdas de Nylon 
macias da mesma altura 
com extremidades 
arredondadas. Cabo reto, 
ligeiramente 
flexíveis.,Duráveis, sem 
deformar as estruturas das 
cerdas, por tempo médio de 
03 meses. Embaladas 
individualmente. 

 
 

1,22 

2.440,00 

94 

FRASCO 10 Glutaraldeido 2% 

Esterelizante e desinfetante 
químico à base de 
glutaraldeído à 2% com 
atuação para 14 dias – em 
galão de 05 litros. 

 
 

106,25 

1.062,50 

95 

GALÃO  10 Hipoclorito de Sódio 
1,0% e 2,5% 

Liquido transparente com 
cloro ativo nas duas 
concentrações 1%,e 2,5% 
em frasco de 5 litros 

 
45,75 

457,50 

96 
FRASCO 10 Solução de Clorexdina 

0,12% 

Solução de digluconato de 
clorexidina a 0,12%. 
Frasco de 250mililitros 

40,00 400,00 

97 

GALÃO  10 Hipoclorito de Sódio 
2,5% 

Liquido transparente com 
cloro ativo nas duas 
concentrações 2,5% em 
frasco de 5 litros 

29,98 299,80 

98 CAIXA 12 Pasta Profilática sem 
Flúor  Embalagem com 90g  13,67 164,04 

INSTRUMENTAL 

99 

UNIDADE 100 Espelho Bucal nº 05 

Nº 5, imagem frontal com 
precisão confeccionado em 
aço inoxidável, superfície 
espelhada passível de 
esterilização, em meios 
físico-químicos. 
Embalados 
individualmente. 

 
 

10,33 

1.033,00 

100 
UNIDADE 100 Cabo para Espelho 

Bucal 

Cabos de espelho em aço 
inox para uso 
Odontológico  

12,59 1.259,00 

101 UNIDADE 80 Aplicador de Hidróxido 
de Cálcio 

Aplicador de Dycal com 
ponta dupla angulada 

16,25 1.300,00 

 
 

102 
UNIDADE 80 Brunidor n 29 

Aço inoxidável, 13cm 13,00 1.040,00 
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103 UNIDADE 80 Cabo p/ Bisturi nº 03 Aço inoxidável, 13cm 16,58 1.326,40 

 
104 UNIDADE 80 Calcador Aço inoxidável 15,80 1.264,00 

105 UNIDADE 80 Condensador 
Hollemback 3 

Aço inoxidável 19,26 1.540,80 

 
 

106 
UNIDADE 80 Descolador Molt 

Aço inoxidável 28,50 2.280,00 

107 

UNIDADE 50 Espátula nº 24 

Em aço inoxidável, 
flexível, passível de 
esterilização em meio 
físicos químicos, embalado 
individualmente.  

19,60 980,00 

108 

UNIDADE 40 Porta Amálgama 
Plástico 

Cilindrico, plástico, 11 cm 
de comprimento e 2 mm de 
embocadura, provido de 
mola inoxidável, 
esterilizável, embalado 
individualmente, angulado 
e autoclável.  

 
28,58 

1.143,20 

109 
UNIDADE 100 Porta Agulha Mayo 

Cabo tipo tesoura, aço 
inoxidável. Tamanho: 
14cm. 

39,75 3.975,00 

110 

UNIDADE 100 Seringa Carpule com 
Refluxo Articulada 

Seringas Carpule, em aço 
inox. Com refluxo, 
tamanho 12,5 cm. Para uso 
Odontológico  

35,50 3.550,00 

111 

UNIDADE 50 Sonda Periodontal 
Milimetrada 

 Sonda para exame 
epidemiológico bucal, tipo 
621 da Organização 
Mundial da Saúde, 
extremidade de superfície 
irregular, ponta ativa 
apresenta uma esfera de 0,5 
mm de diâmetro,contendo 
uma faixa preta entre 3,5 
mm e 5,5 mm, e marcas 
bem visíveis em 8,5 mm e 
11,5 mm, confeccionada 
em aço inox com 
acabamento e polimento 
perfeitos, passível de 
esterilização em meios 
físicos e químicos e com 
peso total entre 10 e 15 

23,25 1.162,50 

112 UNIDADE 100 Espátula para 
Cimentação 

Aço inoxidável 18,40 1.840,00 

113 UNIDADE 80 Condensador para 
Amálgama 

Aço inoxidável 24,25 1.940,00 

114 

UNIDADE 50 Porta Matriz 
Toflemaire Inox 

Confeccionado em aço 
inox, passivo de 
esterilização em meios 
químicos e físicos.  

20,26 1.013,00 

115 
UNIDADE 80 Condensador  

Hollemback 3S  

Confeccionado em aço 
inox, passível de 
esterilização em meios 

20,00 1.600,00 
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químico-físicos. 

116 

UNIDADE 100 Espátula de Inserção nº 
1 

Com pontas ativas 
banhadas em nitreto de 
itânio, passível de 
esterilização através de 
calor úmido sem sofrer 
oxidação.  

19,60 1.960,00 

117 UNIDADE 80 Condensador 
Hollemback 3SS 

Aço inoxidável 18,60 1.488,00 

118 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 11,5  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
sofrer oxidação. Embalado 
individualmente 

 
22,20 

1.776,00 

119 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 19  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
sofrer oxidação.  

 
17,38 

1.390,40 

120 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 05  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
sofrer oxidação.  

16,38 1.310,40 

 
121 UNIDADE 80 Broca 2135 Aço inoxidável  

13,10 
1.048,00 

 
122 UNIDADE 80 Broca 2135 F Aço inoxidável  

13,10 
1.048,00 

123 

UNIDADE 80 Cureta de Lucas nº 86 

Em aço inox, cabo de 
6mm, passível de 
esterilização a seco e a 
vapor, sem sofrer oxidação. 

 
 

21,06 

1.684,80 

 
124 UNIDADE 100 Alavanca Reta Seldin Aço inoxidável  

51,50 
5.150,00 

125 UNIDADE 100 Alavanca Bandeirinha 
Seldin  

Aço inoxidável  
51,50 

5.150,00 

 
126 UNIDADE 40 Forceps nº1 Infantil Aço inoxidável  

122,80 
4.912,00 

127 
UNIDADE 40 Fórceps nº 150  

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

 
122,80 

4.912,00 

128 
UNIDADE 40 Fórceps nº 18R 

 Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

 
122,80 

4.912,00 
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129 
UNIDADE 40 Fórceps nº 18L  

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

 
122,80 

4.912,00 

130 
UNIDADE 40 Fórceps nº 151 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

 
122,80 

4.912,00 

131 
UNIDADE 40 Fórceps nº 69 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

 
102,80 

4.112,00 

 
 

132 
UNIDADE 40 Forceps nº 17 Infantil 

 
Aço inoxidável 

 
79,40 

3.176,00 

133 UNIDADE 50 Cureta Periodontal nº 
5-6 

Aço inoxidável 18,40 920,00 

134 

UNIDADE 40 Cureta Gracey nº 7-8 

Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo de 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, em 
sofrer oxidação.  

13,25 530,00 

135 

UNIDADE 40 Cureta Graceynº 13-14 

 Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

18,40 736,00 

136 

UNIDADE 5 Saca Broca  

Para remoção de broca de 
alta rotação, passível de 
esterilização fisico-
químico. 

32,00 160,00 

 
137 UNIDADE 40 Forceps nº 69 Infantil Aço inoxidável 97,80 3.912,00 

 
138 UNIDADE 80 Espátula nº07 Aço inoxidável 20,20 1.616,00 

139 

UNIDADE 10 Colgadura 

Colgadura para RX 
individual,Suporte de aço 
inoxidável para RX 
odontológico. Passível de 
esterilização a seco e a 
vapor, sem sofrer oxidação.  

12,60 126,00 

140 

UNIDADE 30 Extrator Mc Call  nº 
11-12 

Em aço inoxidável, 
indicado para periodontia 
na remoção de tártaro das 
superfícies dentais. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

 
23,50 

705,00 

141 
UNIDADE 50 Broca Diamantada1012 

Ponta diamantada 
esférica1012para preparo 
cavitário , em aço 

25,60 1.280,00 
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inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

142 

UNIDADE 50 Broca Diamantada 
1011 

 Ponta diamantada 
esférica1011 para preparo 
cavitário , em aço 
inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

7,60 380,00 

143 

UNIDADE 50 Broca Diamantada 
1014 

Ponta diamantada esférica 
1015 para preparo cavitário 
, em aço inoxidável , ponta 
com granulações 
uniformes, encaixe em aço 
inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem rebarbas e 
sinais de oxidação, 
esterilizáveis em calor seco 
e úmido, embalada 
individualmente. 

7,60 380,00 

144 

UNIDADE 40 Broca 1557 

Broca de aço 1557 para 
preparo cavitário , em aço 
inoxidável , encaixe em 
aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem rebarbas e 
sinais de oxidação, 
esterilizáveis em calor seco 
e úmido, embalada 
individualmente. 

13,80 552,00 

145 UNIDADE 40 Broca Diamantada 
3118 

Aço inoxidável 7,20 288,00 

 
146 UNIDADE 40 Broca 3195 Aço inoxidável 11,20 448,00 

147 

UNIDADE 40 Broca 3195 FF 

Ponta com granulações 
finas e extrafinas, 
uniformes, encaixe em aço 
inoxidável, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem 
rebarbas,Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 

11,20 448,00 
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químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
individualmente. 

148 

UNIDADE 40 Cureta de gracey  nº 1-
2 

Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

17,20 688,00 

149 

UNIDADE 40 Cureta de gracey  nº 
11-12 

 Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

 
17,20 

688,00 

150 

UNIDADE 40 Cureta de gracey nº 9-
10 

 Cureta de Gracey nº 9 - 
10, Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lamina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos,sem 
sofrer oxidação. 

21,20 848,00 

151 

UNIDADE 40 Cureta de MC Call nº 
13-14  

Cureta de Mc Call nº 13 - 
14, Em aço inox, de ponta 
afiada, aguda, corte dos 
dois lados da lamina. 
Empregado para uso 
supragengival. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos,sem sofrer 
oxidação. 

39,80 1.592,00 

152 

UNIDADE 40 Cureta de MC Call 56.  
nº 17-18  

Em aço inox, de ponta 
afiada, aguda, corte dos 
dois lados da lamina. 
Empregado para uso 
supragengival. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. 

39,80 1.592,00 

153 

UNIDADE 30 Foice Goldman Fox 
nº1 

Para raspagem das 
superfícies dentais em 
periodontia. Em aço inox. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco, ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

44,60 1.338,00 
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154 
UNIDADE 40 Fórceps nº 16 

 Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

94,20 3.768,00 

155 
UNIDADE 40 Fórceps nº 65 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

94,20 3.768,00 

156 

UNIDADE 50 Brocas Esférica nº 05 

Broca de aço carbono 
esférica  número 5, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

16,40 820,00 

157 

UNIDADE 50 Brocas Esférica nº06 

Broca de aço carbono 
esférica  número 6, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

16,40 820,00 

158 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº 07 

Broca de aço carbono 
esférica  número 7, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

16,40 656,00 

159 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº08 

De aço carbono, de forma 
esférica nº 8para baixa 
rotação. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação,Embalada 
individualmente. 

18,80 752,00 

160 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº 04 

Para baixa rotação, 
esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação,Embalada 
individualmente. 

30,80 1.232,00 

161 

UNIDADE 50 Broca Zécria Longa 

Broca cirúrgica haste longa 
28mm , alta rotação, longa 
de 28mm  Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação.,Carbide, 
embalagem individual com 
dados de identificação do 
produto e marca do 
fabricante 

37,80 1.890,00 

162 UNIDADE 8  Kit de Acabamento 
para Resina Granulação 

Composto de 07 pontas 
diamantadas de 

45,50 364,00 
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Fina  granolometria (46 
micrometros e 3 pontas de 
granulometria ultra 
fina;30micrometro), 
identificados, 
respectivamente por anel 
de cor vermelha e 
amarela,em suas hastes, e 
um broqueiro autoclável e 
silcado.  

163 UNIDADE 10 Broca Cônica 702 
Haste Longa 

Aço inoxidável 19,80 198,00 

 
164 UNIDADE 10 Broca Cônica 701 Aço inoxidável 17,40 174,00 

165 UNIDADE   Broca Alta Rotação 
Carbide Cônica 56 

Aço inoxidável 43,00 430,00 

 
166 UNIDADE 10 Broca Fresa Aço inoxidável 36,33 363,30 

167 

UNIDADE 8  Kit de Acabamento em 
Oclusais  

Contendo 6 pontas 
diamantadas, sendo 4 grana 
fina e 2 de grana ultrafina, 
identificada 
respectivamente, por anel 
de cor vermelha ou amarela 
em suas hastes e um 
broqueiro autoclável. 

110,00 880,00 

168 

UNIDADE 10 

 Kit de Silicone para 
Acabamento e 

Polimento de Resinas 
Compostas  

Silicone abrasiva para 
acabamento e polimento de 
resina composta, contendo 
8 peças CA, sendo dois 
torpedos, duas lentilhas, 
duas ogivas e duas 
taças,Amarelo: Maior 
abrasividade e as brancas 
para polimento final.  

59,75 597,50 

169 UNIDADE 8 Porta Algodão com 
Mola 

Aço inoxidável, 10x8cm 121,00 968,00 

170 UNIDADE 10 Broqueiro de Aluminio 
c/ 15 furos 

Aluminio c/ 15 furos 40,80 408,00 

171 

UNIDADE 40 Borrifador e 
Pulverizador Plástico 

Borrifador e Pulverizador 
plástico, em polietileno na 
cor natural ou ransparente, 
capacidade 500ml, gatilho 
com 3 opções de 
regulagem do esguicho 
(pulverização em leque, 
intermediária ou jato 
dirigido). 

28,67  
1.146,80 

172 

UNIDADE 30 

Espátula Flexível 
Manipulação do 

Cimento Obturador de 
Canal 

Aço inoxidável 19,20 576,00 

173 UNIDADE 20 Broca Diamantada CA 
1º Série 004 

Broca diamantada CA 1º 
Série 004 

16,50 330,00 

 
174 UNIDADE 20 Broca Tungstênio PM Cor Vermelha, corte 20 11,00 220,00 

175 UNIDADE 20 Broca Tungstênio PM Corte cruzado 11,00 220,00 
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STANDARD, azul, corte 
10 

176 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 003 

Aço inoxidável 14,50 290,00 

 
 

177 
UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 

1º Série 001 

Aço inoxidável 14,50 290,00 

178 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 006 

Aço inoxidável  
14,50 

290,00 

179 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 057 

Aço inoxidável  
14,50 

290,00 

180 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 056 

Aço inoxidável  
14,50 

290,00 

181 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º serie 700 

Aço inoxidável  
17,00 

340,00 

182 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 701 

Aço inoxidável 17,00 340,00 

183 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1023 

Aço inoxidável 12,00 240,00 

184 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1022 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

185 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1019 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

186 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1014 HL 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

187 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
4º Série 4323FF 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

188 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1012 HL 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

189 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1011 HL 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

190 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 2131 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

191 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 2131 F 

Aço inoxidável 8,00 160,00 

192 UNIDADE 20 Broca 329 Z 12 
Lâminas 

Aço inoxidável 37,25 745,00 

193 

UNIDADE 50 Broca Cirúrgica Nº 6 

 Alta rotação, longa de 
28mm nº6. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação.,Carbide, 
embalagem individual  

10,67 533,50 

194 

UNIDADE 20 Extirpa Nervo 

 25mm em aço inoxidável 
DIN. 1.4197, contendo 
13% de cromo, 
autoclávavel-Blister com 
10 UNID..  

36,33 726,60 

195 UNIDADE 40 Afastador Minessota Aço inox, AISI 420 
autoclávavel 

25,50 1.020,00 

196 
UNIDADE 100 Espátula de Resina 

Espátula suprafill tamanho 
½ cabo oco, cabo em 
dourado  

23,50 2.350,00 

197 UNIDADE 20 Lima para Osso Em Aço inoxidável,nº 12, 
tamanho 18 

42,80 856,00 
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198 

UNIDADE 10 Escova de Aço para 
Limpeza de Brocas 

Cerdas em aço com corpo 
plástico, capa protetora e 
mecanismo retrátil, 
embalagem individual 

31,33 313,30 

199 UNIDADE 50 Prendedor de 
Guardanapo  

Prendedor tipo jacaré para 
babador odontológico 

18,75 937,50 

200 

UNIDADE 100 Pinça Hemostática 

Pinça hemostática 
mosquito reta em aço 
inoxidável medindo 12 cm 
de comprimento  

28,00 2.800,00 

201 

UNIDADE 20 Ponta Diamantada 
Cone Invertido 1031 

Ponta diamantada cone 
invertido 1031 para 
preparo cavitário , em aço 
inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

20,50 410,00 

202 UNIDADE 100 Capa para Carpule Esterilizável, embalagem 
com 2 UNID. 

15,33 1.533,00 

 
203 UNIDADE 20 Espátula Lecron Aço inoxidável 62,50 1.250,00 

204 UNIDADE 20 Espátula 31 Composição: aço 
inoxidável. 

53,00 1.060,00 

205 UNIDADE 80 Pinça Muller  Utilizada para segurar o 
carbono no teste de oclusão 

78,50 6.280,00 

206 

UNIDADE 20 Broca p/ Polimento de 
Amalgama 

Broca Multilaminada. 
Esterilizável através de 
calor úmido,seco ou por 
agentes quimicos, sem 
sofrer oxidação. 
Embalagem individual. 

48,50 970,00 

207 
UNIDADE 20 Pote Dappen Vidro  

Com bordas regulares, 
embalados 
individualmente.  

14,80 296,00 

208 

UNIDADE 20 Pote Dappen Plástico  

Para mistura e transporte 
de materiais. Para 
procedimento, medida 3cm 
alt.x3cm de diâmetro 
x1,5cm de prof. , de 
plástico.  

12,90 258,00 

209 

UNIDADE 20 Broca 3118 FF 

Ponta com granulações 
finas e extrafinas, 
uniformes, encaixe em aço 
inoxidável, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes quimicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
individualmente. 

12,75 255,00 
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210 UNIDADE 100 Sonda Exploradora Sondas exploradoras em 
aço inox.  

31,40 3.140,00 

211 

UNIDADE 100 Tesoura Pequena íris 
Reta 

Tesoura Iris reta, em aço 
inox, medindo 12cm, 
esterelizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

23,60 2.360,00 

212 UNIDADE 20 Óculos de Proteção p/ 
Fotopolimerizador 

Plástico, regulável, laranja 31,30 626,00 

 
213 UNIDADE 150 Bandeja Clinica Aço inox, 22x17 59,40 8.910,00 

214 

UNIDADE 20 Abridor Bucal (adulto, 
infantil) 

Abridor de boca em 
borracha, autoclavavel, 
dois tamanhos, adulto e 
pediátrico. 

36,80 736,00 

215 UNIDADE 30 Cuba Redonda Aço inoxidável, 8X4cm-
140ml 

39,40 1.182,00 

 
216 UNIDADE 20 Broca 1032 Aço inoxidável 43,80 876,00 

 
217 UNIDADE 20 Broca 1151 Aço inoxidável 19,10 382,00 

218 UNIDADE 50 Pinça dente de rato Aço inoxidável. Tamanho: 
12cm 

33,60 1.680,00 

219 UNIDADE 100 Porta hidróxido de 
cálcio 

Aço inoxidável 28,80 2.880,00 

220 
UNIDADE 50 Placa de vidro 

De vidro temperado nas 
dimensões 10x15 10mm de 
espessura.   

21,00 1.050,00 

 
 VALOR TOTAL  

406.000,10 
 
6.1-O Valor total estimado é de R$ 406.000,10 (Quatrocentos e seis mil e dez centavos).   
 
7. DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência da Ata será a contar da data de sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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ANEXO II 

(Papel timbrado do proponente) 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
MODELO DE PROPOSTA DE OFERTA DE DESCONTO 

 
Objeto: Eventual e futura aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do município de Verdelândia-MG, conforme segue: 
 
ITEM UND QUANT PRODUTO DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

1 

PACOTE 50 Sobre luva 

Sobre luvas plásticas não 
estéreis, com cores 
translúcida ou leitosa, de 
consistência atóxica e não 
perecíveis descartavam, em 
pacotes com 100 unidades. 

  

2 BLOCO 50 Porta Filme de Papelão 
p/ RX 

Ficha para RX com 2 furos. 
Blocos 

  

3 UNIDADE 30 Disco Soft-lex Para uso em mandril, para 
contra ângulo 

  

4 

UNIDADE 10 Disco de Feltro com 
Mandril 

Para contra angulo: de aço 
inoxidável com perfeita 
adaptação ao contra 
angulo, o parafuso. 
Embalado individualmente. 

  

5 

PACOTE 500 Roletes de Algodão 

Confeccionado com 100% 
algodão, algodão hidrófilo 
prensado, homogêneo, 
macio, 40cm de 
comprimento e 10mm de 
diâmetro, embalado em 
pacotes em 100 roletes. 

  

6 

FRASCO 10 Óleo Lubrificante 
Mineral 

Óleo lubrificante mineral, 
com baixa viscosidade, 
elevado grau de pureza e 
aditivos especiais, 
embalados em frascos de 
200ml com bicos 
aplicadores adaptáveis a 
canetas. Óleo para 
Lubrificação para Alta e 
Baixa Rotação em Spray. 

  

7 

FRASCO 40 Fucsina ou 
Evidenciador de Placa 

Solução evidenciadora de 
placa bacteriana, composta 
por fucsina 0,6%, atóxico, 
inócuo aos tecidos bucais, 
de fácil remoção, 
embalagem em frasco de 
10ml. Evidenciador de 
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placa concentrado, A base 
de fuccina básica a 0,7%, 
álcool 96º e água 
deionizada. 

8 

CAIXA 50 Agulha Gengival 
Curta, Descartável 

Curta, descartável, estéril 
confeccionada em ácido 
inoxidável, com bisel 
trifacetado, afiado, com 
sistema de encaixe 
universal, embalada 
individualmente, 
Acondicionadas em caixas 
com 100unid. 30g 

  

9 

BLOCO 50 Papel Carbono para 
Articulação 

Papel carbonado nas 2 
face:azul e vermelho 
resistente em cores, firmes 
e vivas. 

  

10 

CAIXA 50 Tira de Lixa Poliéster 

Plástico, tira de Lixa de 
acabamento e polimento 
dental. Dorso de poliéster 
coberto com abrasivo de 
oxido de alumínio disperso 
em resina, média - fina, 
com centro neutro. 

  

11 

CAIXA 30 Filme Radiográfico 
Infantil 

Periapical, simples, plano 
com uma camada de 
proteção e outra de suporte, 
revestimento externo 
impermeável, com cantos 
arredondados, caixa com 
100 unidades. 

  

12 

FRASCO 50 Revelador para Raio X 
Odontológico 

Solução reveladora para 
radiografia pronta para uso 
em processo manual, 
contendo água, 
hidroquinona na 
concentração de 2 a 3% 
embalado em frasco 
leitoso. Frasco com 475 
mililitros. 

  

13 

FRASCO 50 Fixador para Rx 
Odontológico 

Solução fixadora para 
radiografia pronta para uso 
em processo manual, 
embalado em frascos de 
475 ml. 

  

14 

CAIXA 30 Filme Radiográfico 
Adulto 

Periapical, simples, plano 
com uma camada de 
proteção e outra de suporte, 
revestimento externo 
impermeável, com cantos 
arredondados.              
Embalagem com 150 
unidades. 
 

  

15 
PACOTE 48 Tira de Aço nº7 

Granulometria fina, 4mm 
de largura, embalado em 
envelope com 12 tiras. 
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16 PACOTE 48 Tira Matriz Poliéster Tiras de poliéster com 50 
unidades 

  

17 

ENVELOP
E 48 Lixa de Aço 4mm 

Granulometria fina, 4mm 
L, embalado  envelope c/ 
12 tiras. Lixa para 
acabamento  amálgama, 
aço inoxidável e óxido de 
alumínio, nº4. 

  

18 

PACOTE 12 Rolo de Algodão 

Rolo dental de algodão 
número 1, compacto, sem 
rebarbas, rígido, 
confeccionado em fibras de 
100% algodão, pacote com 
100und. 

  

19 

KIT 24 Ionômero Forrador – 
Foto Liquido 

Ionômero de vidro 
fotopolomerizável para 
forramento de cavidades. 
Kit com 1 Frasco líquido + 
1 Dosador + 1 Bloco de 
espátulação. 

  

20 

KIT 24 Ionômero Forrador – 
Foto Pó 

Ionômero de vidro 
fotopolomerizável para 
forramento de cavidades. 
Kit com 1 Frasco pó A2 + 
1 Dosador pó + 1 Bloco de 
espátulação. 

  

21 

FRASCO 24 Cimento Obturador - 
Pó 

Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e 
eugenol. Frasco com 12g 
sendo propriedade em pó. 

  

22 FRASCO 150 Acido Fosfórico 37% Ácido fosfórico, a 37% em 
seringa 2,5 mililitros. 

  

23 
FRASCO 30 Acido Poliacrilico 15% 

Ácido poliacrilico, frasco 
de 10 ml, uso 
Odontológico. 

  

24 

FRASCO 24 Cimento Obturador – 
Liquido 

Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e 
eugenol. Frasco sendo 
propriedade liquida com 
10ml. 

  

25 

SERINGA 24 Forrador de Dentina 

Revestimento cavitário 
radiopaco e 
fotopolimerizável que 
contém hidróxido de 
cálcio, embalagem serigas 
com 1,2ml + 2 ponteiras. 

  

26 

CAIXA 60 Cápsulas de Amálgama 

Cápsula de amalgama nº1, 
Liga de amalgama em 
cápsulas 2 (duas) porções, 
contendo prata, cobre e 
estanho, isenta da fase 
gama II, resistente a 
compressão, ultra fina. 
Acondicionadas em caixa 
com 50 cápsulas de duas 
doses ou porções. 

  

27 FRASCO 12 Hidróxido de Cálcio Frasco com 10g de   
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(P.A.) HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO P.A. 

28 

CAIXA 24 Cimento de Hidróxido 
de Cálcio  

Cimento de hidróxido de 
Cálcio, Hidróxido de cálcio 
radiopaco e 
autoendurecível, forrador 
de cavidade e agente 
capeador pulpar, sistema 
com duas pastas base e 
catalisador, com ph de 
aproximadamente 12.,Pasta 
base: Contém hidróxido de 
cálcio e óxido de zinco, 
pasta catalisadora, 
contendo sulfato de bário, 
resina de 
polimetilenesalicilato e 
metilsalicilato. Presa 
regular. Tubo base 13g e 
tubo catalisador 11g e 
bloco espatulador. Kit 1 
jogo. 

  

29 

FRASCO 12 Antisséptico Eugenol 

Solução de uso 
odontológico. Embalado 
em frascos escurecidos 
para proteção de luz e 
providos de conta gotas, 
200ml. 

  

30 

CAIXA 12 
Material Restaurador 

Intermediário, Pó 
(IRM) 

Composto por 80% de 
óxido de zinco e 20% de 
polímeros de metacrilato 
de metila, ultra fino, 
coloração marfim, 
compatível com os tecidos 
bucais, atóxicos,e 
resistentes aos fluídos 
bucais. Caixa contendo 
Frasco com 38grs. 

  

31 
FRASCO 12 

Material restaurador 
Intermediário, Líquido 

(IRM) 

Composto por eugenol 99,5 
e ácido acético 0,5% 
Frasco com 15ml. 

  

32 

CAIXA 60 Ionômero de Vidro Pó 

Cimento de Ionômero de 
Vidro Restaurador, Pó – 
caixa contendo frasco de 
10gr contendo cilicato de 
bário e alumínio, ácido 
poliacrílico desidratado e 
oxido de ferro. 

  

33 

CAIXA 60 Ionômero de Vidro 
Líquido 

Líquido -  caixa contendo 
frasco de 8ml contendo 
ácido poliacrílico, ácido 
tartárico e água destilada 
(Alta viscosidade). 

  

34 

CAIXA 20 Verniz Cavitário 

Solução de resinas naturais 
com íons flúor na 
concentração de 5,5%. 
Caixa contendo Frasco de 
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10ml. 

35 

KIT 10 Selante Auto-
Polimerizável 

Selante para fóssulas e 
fissuras, 
matizado,fotopolimerizável 
por luz visível com 2g 
cada,uma seringa de 
condicionador dental gel 
com 3ml e 20pontas 
aplicadoras descartáveis 
para procedimento 
odontológico. Kit 1 jogo. 

  

36 

POTE 10 Pedra Pomes extrafina– 
Pó 

Em pó, granulação 
extrafina, atóxico, inodoro, 
de fácil remoção, embalado 
em potes de 100g. 

  

37 

CAIXA 24 Pasta Profilática 

Com flúor, sabor tuti fruti, 
composição: água, fluoreto 
de sódio, espessante, lauril 
sulfato, carbonato de 
cálcio, pedra pomes e 
aroma artificial de tuti 
fruti. Caixa contendo 
Bisnaga com 90g. 

  

38 

UNIDADE 1.000 Escova de Robson 

Para polimento, cerdas 
brancas, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 
Embalada individualmente. 

  

39 

UNIDADE 600 Taça de Borracha 

Borracha abrasiva de 
granulação única, 
esterilizável, embalagem 
individual. 

  

40 

PACOTE 400 Sugador Descartável 

Pacotes com 40 unidades, 
confeccionado com PVC 
transparente com ponteiras 
coloridas. 

  

41 

PACOTE 10 Cunha de Cervical de 
Madeira 

Madeira maleável, com 
secção triangular, sem 
farpas, embaladas 
individualmente ou em 
conjunto denteados. 

  

42 
FRASCO 30 Flúor Gel 1,23 

Flúor gel, em concentração 
de 1,23%, trazendo, frasco 
com 200ml. 

  

43 CAIXA 20 Esponja Hemostática Colágeno hidrolisado, 
caixa com 10 unidades. 

  

44 

CAIXA 10 
Posicionador de Filme 
Radiográfico (adulto e 

infantil) 

Posicionador de RX 
odontológico kit com 
posicionadores de rx 
periapicais e bite wing 
tamanho adulto 
autoclavável. Padrão 
Temper Inox ou qualidade 
superior 

  

45 CAIXA 10 Selante 
Fotopolimerizável 

Foto. c/ flúor,embalagem 
deverá conter 
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condicionador ácido e 
acessórios p aplicação. 

46 

SERINGA 5 
Gel para Remoção 

Química e Mecânica da 
Cárie 

Gel para remoção química 
e mecanica da cárie, 
Composta por papaína, 
cloramina, 
azoudetaluedina, sais, 
conservantes, expessantes, 
veículo QSP.  Seringa de 
3ml. 

  

47 

PACOTE 1000 Protetor de escova 
infantil 

Plástico rigido, de 16 a 20 
cm de comprimento, de 5 a 
9 cm de diâmetro.Com um 
orifício em cada 
extremidade para 
ventilação da escova, que 
adapte a escova dental 
infantil por inteira (cabeça 
e cabo). 

  

48 

SACHÊ 10 Bicarbonato de Sódio 

Bicarbonato de sódio para 
profilaxia dental com 
granulação extra 
fina,micropulverizado, 
associado a agente 
dessecante, sem aromas ou 
sabores em saches de 40g. 
Caixa com 15 saches. 

  

49 

PACOTE 10 Babador Infantil 

Babador descartável com 
alta absorção de líquidos, 
com duas camadas de papel 
e uma  camada de plástico, 
dimensões 33x 48, pacote 
com 100 unidades.  

  

50 

PACOTE 10 Babador Adulto 

Babador descartável com 
alta absorção de líquidos, 
com duas camadas de papel 
e uma  camada de plástico, 
dimensões 33x 48, pacote 
com 100 unidades.  

  

51 

CAIXA 100 
Ponta para Aplicação 

de Adesivos 
(Microbusch) 

Aplicadores descartáveis 
com porção ativa em forma 
esférica, em tamanho 
regular, caixas com 100 
unidades. 

  

52 CAIXA 10 Cimento Restaurador 
(Obturador Provisório) 

Preenchimento temporário 
sem eugenol. 

  

53 

CAIXA 15 Resina Foto EA2 

Resina composta micro-
híbrida à base de 
Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, 
seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade 
superior 

  

54 
CAIXA 15 Resina Foto DA2 

Resina composta micro-
híbrida à base de 
Microglass indicada para 
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restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, 
seringa de 4g. Padrão 
Kulzer ou qualidade 
superior 

55 

CAIXA 15 Resina Foto EA3 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

56 

CAIXA 15 Resina Foto DA3 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

57 

CAIXA 20 Resina Foto Esmalte 
B1 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

58 

CAIXA 20 Resina Foto B3 

Tubo 4g Resina composta 
micro-híbrida à base de 
Microglass indicada para 
restaurações em dentes 
anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

59 

CAIXA 15 Resina Foto Dentina 
cor OB2 (opaca) 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

60 

CAIXA 15 Resina Foto EA1 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores.Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

61 

CAIXA 20 Resina Foto Esmalte 
A3,5 

Tubo de 4g Resina 
composta micro-híbrida à 
base de Microglass 
indicada para restaurações 
em dentes anteriores e 
posteriores. Padrão Kulzer 
ou qualidade superior 

  

62 FRASCO 6 Iodopolividona10%Ant
iséptico Iodo 10%.   

63 TUBO 500 Dentífricio com Flúor 900 a 1500ppm de flúor,   
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embalados em tubos ou 
bisnagas com 90g com 
tampa plástica. 

64 FRASCO 10 Água Oxigenada  
vol.10% 10 volumes   

65 CAIXA 10 Cimento Óxido de 
Zinco pó Frasco, pó com 28g   

66 CAIXA 10 C. Oxido de Zinco 
líquido 

Vidro,liquido com 10 
mililitros 

  

67 

CAIXA 30 Anestésico Prilocaina 
2% com Felipressina 

Anestésico, injetável a base 
de cloridrato de prilocaina 
a 2% com felipressina, 
acondicionados em tubetes 
de cristal, embalagem em 
blisters lacrados com 10 
tubetes. Caixa com 50 
unidades 

  

 
 

68 
CAIXA 100 Dentifrício sem Flúor Embalagem com 90g 

  

69 

CAIXA 10 Indicador Biológico 

Cada I.B possui uma 
população mínima 105 ou 
106 de esporos bacterianos 
de Geobacillus 
stearothermophilus ATCC 
7953. Este sistema é 
codificado pela cor 
marrom. Embalagem com 
50 unidades. 

  

70 

CAIXA 36 

Sistema adesivo 
fotopolimerizável 
convencional de 2 

passos Frasco 4 
mililitros 

Sistema adesivo 
fotopolimerizável 
convencional de dois 
passos;Técnica do 
condicionamento ácido 
total;Primer e adesivo em 
um só frasco;Elevado 
poder de resistência 
adesiva;Contém 
nanopartículas que 
conferem maior 
estabilidade e resistência 
ao filme adesivo; Solvente 
a base de etanol.     
Adesivo 
Fotopolimerizável, Agente 
de União Multiuso, com 
Fluor, Fotopolimerizável. 
Monocomponente, para 
Esmalte/Dentina. Combina 
primer e adesivo em um 
único frasco. Apresentado 
em frasco único, contém 
resinas elástoméricas e 
acetona como solvente. 

  

71 CAIXA 50 Anestésico Citocaína 
3% Citocaina 3%, com 50u   

72 CAIXA 50 Anestésico Lidostesim  Cloridrato de Lidocaína a   
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3% 3% com Bitartarato de 
Norepinefrina 1:50.000 

73 CAIXA 50 Anestésico Citanest 3% Cloridrato de Prilocaína 
3% com Octapressin. 

  

74 

CAIXA 50 Anestésico Mepivacana 
2% com Adrenalina 

Anestésico, injetável a base 
de cloridrato de 
mepivacaina a 2% com 
nor-epinefrina 1:100.000, 
acondicionados em tubetes 
de cristal, embalagem em 
blisters lacrados com 10 
tubetes. Caixa com 50 
unidades 

  

75 

CAIXA 50 Anestésico Alphacaine-
Lidocaina 2% 

Anestésico Injetável, a base 
de lidocaína HCL a 2% 
com adrenalina. Tubetes de 
1,8 ml. Caixa com 50 
unidades. 

  

76 

CAIXA 150 Anestésico Alphacaine 

Alphacaine 100, Lidocaína 
2% com Epinefrina 
1:100.000. Reduz o fluxo 
sangüíneo no local da 
injeção e ocorre menos 
sangramento.Quando 
comparada à procaína 
(início da ação 6 à 10 
minutos), a lidocaína 
possui um início de ação 
mais rádida (2 minutos), 
produz uma anestesia mais 
profunda, tem duração da 
ação mais longa e 
apresenta potência maior. 
Uma vantagem clínica da 
lidocaína, e de todas as 
amidas, sobre os outros 
anestésicos locais do tipo 
éster, é a ocorrência 
extremamente rara de 
reações alérgicas.  

  

77 
CAIXA 20 Anestésico Tópico 

Tutti-Frutti 

Frasco com gel 200mg/g a 
base de benzocaína, sabor 
pina colada. Com 12g. 

  

78 

PLACA 10 Placa de Vidro 

De vidro polido 20 mm de 
espessura, para 
manipulação de cimento 
em geral, Medindo 
aproximadamente 
15cmx8cm. Embalada 
individualmente. 

  

79 

PLACA 10 Placa de Vidro 

De vidro polido 10 mm de 
espessura, para 
manipulação de cimento 
em geral, Medindo 
aproximadamente 
15cmx8cm. Embalada 
individualmente. 
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80 

CAIXA 24 Matriz de Aço – 5mm 

Aço inoxidável, 5mm em 
largura, 0,3mm de 
espessura, 50cm de 
comprimento, lisa, 
esterilizável, embalado 
individualmente. Banda de 
aço para matriz 0,5, 
Embalada em forma de 
rolo com 50cm 0,7 - banda 
matriz de aço inox 0,05 x 5 
x 500mm. 

  

81 

CAIXA 24 Matriz de Aço – 7mm 

Aço inoxidável, 7mm em 
largura, 0,3mm de 
espessura, 50cm de 
comprimento, lisa, 
esterilizável, embalado 
individualmente.  Banda de 
aço matriz 0,7, Embalada 
em forma de rolo com 
50cm. 0,7 - banda matriz 
de aço inox 0,05 x 7 x 
500mm. 

  

 
 

82 
CAIXA 10 Alveolostesim Frasco com 20 mililitros 

  

83 FRASCO 20 Solução de Fluor, NAF 
a 0,2% 

Frasco ambar para proteção 
de luz. Frasco com 1 litro 

  

84 

FRASCO 10 Solução Hemostática 
Tópica 

A base de cloreto de 
alumínio com ação 
adstringente, frasco 
contendo 10ml. 

  

85 

EMBALA
GEM 500 Fio Dental 

Para remoção de placa 
bacteriana na superfície 
interproximal, 
comfeccionado em nylon 
resistente, com 
aromatizante, lubrificado 
com cera natural, sem 
impurezas, embalagem 
com cortador metálico em 
aço inoxidável que corte o 
fio sem desfiá-lo.Embalado 
em embalagens individuais 
com 100m. 

  

86 

CAIXA 10 
Resina Composta 
Fotopolimerizável 

Z350 A2 

Reposição de resina 
composta 
fotopolimerizável Z350 A2 
com nanopartículas, tubo 
4g. padrão Filltek ou 
qualidade superior 

  

87 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
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30x30cm, embalagem com 
100 folhas. 

88 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
50x50cm, embalagem com 
50 folhas. 

  

89 

CAIXA 50 Embalagem para 
Esterilização 

Confeccionada em não 
tecido SMS, leve, vapor 
saturado, oxido de etileno, 
gás formaldeído e plasma 
de peróxido de hidrogênio, 
hidrorepelente, maleável, 
resistente, tamanho de 
1,00x1,00cm, embalagem 
com 25 folhas. 

  

90 CAIXA 20 Graú Cirúrgico Embalagem autoselante 
9x16cm, 100 unidades 

  

91 CAIXA 100 Graú Cirúrgico Embalagem autoselante 
23x40cm, 100 unidades 

  

92 

UNIDADE 9000 Escova Dental Adulto 

Escova Dental Adulto, 
Cabeça pequena, retangular 
ou oval, com cantos 
arredondados, contendo 03 
fileiras.Cerdas de Nylon 
macias da mesma altura 
com extremidades 
arredondadas. Cabo reto, 
ligeiramente 
flexíveis.,Duráveis, sem 
deformar as estruturas das 
cerdas, por tempo médio de 
03 meses. Embaladas 
individualmente. 

  

93 

UNIDADE 2000 Escova Dental Infantil 

Escova dental Infantil, 
Cabeça pequena, retangular 
ou oval, com cantos 
arredondados, contendo 03 
fileiras.Cerdas de Nylon 
macias da mesma altura 
com extremidades 
arredondadas. Cabo reto, 
ligeiramente 
flexíveis.,Duráveis, sem 
deformar as estruturas das 
cerdas, por tempo médio de 
03 meses. Embaladas 
individualmente. 

  

94 

FRASCO 10 Glutaraldeido 2% 

Esterelizante e desinfetante 
químico à base de 
glutaraldeído à 2% com 
atuação para 14 dias – em 
galão de 05 litros. 
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95 

GALÃO  10 Hipoclorito de Sódio 
1,0% e 2,5% 

Liquido transparente com 
cloro ativo nas duas 
concentrações 1%,e 2,5% 
em frasco de 5 litros 

  

96 
FRASCO 10 Solução de Clorexdina 

0,12% 

Solução de digluconato de 
clorexidina a 0,12%. 
Frasco de 250mililitros 

  

97 

GALÃO  10 Hipoclorito de Sódio 
2,5% 

Liquido transparente com 
cloro ativo nas duas 
concentrações 2,5% em 
frasco de 5 litros 

  

98 CAIXA 12 Pasta Profilática sem 
Flúor  Embalagem com 90g    

INSTRUMENTAL 

99 

UNIDADE 100 Espelho Bucal nº 05 

Nº 5, imagem frontal com 
precisão confeccionado em 
aço inoxidável, superfície 
espelhada passível de 
esterilização, em meios 
físico-químicos. 
Embalados 
individualmente. 

  

100 
UNIDADE 100 Cabo para Espelho 

Bucal 

Cabos de espelho em aço 
inox para uso 
Odontológico  

  

101 UNIDADE 80 Aplicador de Hidróxido 
de Cálcio 

Aplicador de Dycal com 
ponta dupla angulada 

  

 
102 UNIDADE 80 Brunidor n 29 Aço inoxidável, 13cm   

 
103 UNIDADE 80 Cabo p/ Bisturi nº 03 Aço inoxidável, 13cm   

 
104 UNIDADE 80 Calcador Aço inoxidável   

105 UNIDADE 80 Condensador 
Hollemback 3 

Aço inoxidável   

 
 

106 
UNIDADE 80 Descolador Molt 

Aço inoxidável   

107 

UNIDADE 50 Espátula nº 24 

Em aço inoxidável, 
flexível, passível de 
esterilização em meio 
físicos químicos, embalado 
individualmente.  

  

108 

UNIDADE 40 Porta Amálgama 
Plástico 

Cilindrico, plástico, 11 cm 
de comprimento e 2 mm de 
embocadura, provido de 
mola inoxidável, 
esterilizável, embalado 
individualmente, angulado 
e autoclável.  

  

109 
UNIDADE 100 Porta Agulha Mayo 

Cabo tipo tesoura, aço 
inoxidável. Tamanho: 
14cm. 

  

110 
UNIDADE 100 Seringa Carpule com 

Refluxo Articulada 

Seringas Carpule, em aço 
inox. Com refluxo, 
tamanho 12,5 cm. Para uso 
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Odontológico  

111 

UNIDADE 50 Sonda Periodontal 
Milimetrada 

 Sonda para exame 
epidemiológico bucal, tipo 
621 da Organização 
Mundial da Saúde, 
extremidade de superfície 
irregular, ponta ativa 
apresenta uma esfera de 0,5 
mm de diâmetro,contendo 
uma faixa preta entre 3,5 
mm e 5,5 mm, e marcas 
bem visíveis em 8,5 mm e 
11,5 mm, confeccionada 
em aço inox com 
acabamento e polimento 
perfeitos, passível de 
esterilização em meios 
físicos e químicos e com 
peso total entre 10 e 15 

  

112 UNIDADE 100 Espátula para 
Cimentação 

Aço inoxidável   

113 UNIDADE 80 Condensador para 
Amálgama 

Aço inoxidável   

114 

UNIDADE 50 Porta Matriz 
Toflemaire Inox 

Confeccionado em aço 
inox, passivo de 
esterilização em meios 
químicos e físicos.  

  

115 

UNIDADE 80 Condensador  
Hollemback 3S  

Confeccionado em aço 
inox, passível de 
esterilização em meios 
químico-físicos. 

  

116 

UNIDADE 100 Espátula de Inserção nº 
1 

Com pontas ativas 
banhadas em nitreto de 
itânio, passível de 
esterilização através de 
calor úmido sem sofrer 
oxidação.  

  

117 UNIDADE 80 Condensador 
Hollemback 3SS 

Aço inoxidável   

118 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 11,5  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
sofrer oxidação. Embalado 
individualmente 

  

119 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 19  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
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sofrer oxidação.  

120 

UNIDADE 80 Escavador de Dentina 
nº 05  

Duplo, em aço inoxidável, 
leve e suave ao manuseio, 
alta resistência a corrosão e 
a descoloração, ponta ativa 
regular e sem rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos sem 
sofrer oxidação.  

  

 
121 UNIDADE 80 Broca 2135 Aço inoxidável   

 
122 UNIDADE 80 Broca 2135 F Aço inoxidável   

123 

UNIDADE 80 Cureta de Lucas nº 86 

Em aço inox, cabo de 
6mm, passível de 
esterilização a seco e a 
vapor, sem sofrer oxidação. 

  

 
124 UNIDADE 100 Alavanca Reta Seldin Aço inoxidável   

125 UNIDADE 100 Alavanca Bandeirinha 
Seldin  

Aço inoxidável   

 
126 UNIDADE 40 Forceps nº1 Infantil Aço inoxidável   

127 
UNIDADE 40 Fórceps nº 150  

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

128 
UNIDADE 40 Fórceps nº 18R 

 Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

129 
UNIDADE 40 Fórceps nº 18L  

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

130 
UNIDADE 40 Fórceps nº 151 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

131 
UNIDADE 40 Fórceps nº 69 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

 
 

132 
UNIDADE 40 Forceps nº 17 Infantil 

 
Aço inoxidável 

  

133 UNIDADE 50 Cureta Periodontal nº 
5-6 

Aço inoxidável   

134 

UNIDADE 40 Cureta Gracey nº 7-8 

Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo de 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, em 
sofrer oxidação.  

  

135 
UNIDADE 40 Cureta Graceynº 13-14 

 Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
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lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

136 

UNIDADE 5 Saca Broca  

Para remoção de broca de 
alta rotação, passível de 
esterilização fisico-
químico. 

  

 
137 UNIDADE 40 Forceps nº 69 Infantil Aço inoxidável   

 
138 UNIDADE 80 Espátula nº07 Aço inoxidável   

139 

UNIDADE 10 Colgadura 

Colgadura para RX 
individual,Suporte de aço 
inoxidável para RX 
odontológico. Passível de 
esterilização a seco e a 
vapor, sem sofrer oxidação.  

  

140 

UNIDADE 30 Extrator Mc Call  nº 
11-12 

Em aço inoxidável, 
indicado para periodontia 
na remoção de tártaro das 
superfícies dentais. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

  

141 

UNIDADE 50 Broca Diamantada1012 

Ponta diamantada 
esférica1012para preparo 
cavitário , em aço 
inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

  

142 

UNIDADE 50 Broca Diamantada 
1011 

 Ponta diamantada 
esférica1011 para preparo 
cavitário , em aço 
inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

  

143 

UNIDADE 50 Broca Diamantada 
1014 

Ponta diamantada esférica 
1015 para preparo cavitário 
, em aço inoxidável , ponta 
com granulações 
uniformes, encaixe em aço 
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inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem rebarbas e 
sinais de oxidação, 
esterilizáveis em calor seco 
e úmido, embalada 
individualmente. 

144 

UNIDADE 40 Broca 1557 

Broca de aço 1557 para 
preparo cavitário , em aço 
inoxidável , encaixe em 
aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem rebarbas e 
sinais de oxidação, 
esterilizáveis em calor seco 
e úmido, embalada 
individualmente. 

  

145 UNIDADE 40 Broca Diamantada 
3118 

Aço inoxidável   

 
146 UNIDADE 40 Broca 3195 Aço inoxidável   

147 

UNIDADE 40 Broca 3195 FF 

Ponta com granulações 
finas e extrafinas, 
uniformes, encaixe em aço 
inoxidável, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem 
rebarbas,Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
individualmente. 

  

148 

UNIDADE 40 Cureta de gracey  nº 1-
2 

Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

  

149 

UNIDADE 40 Cureta de gracey  nº 
11-12 

 Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lâmina, empregado para 
uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

  

150 

UNIDADE 40 Cureta de gracey nº 9-
10 

 Cureta de Gracey nº 9 - 
10, Em aço inox, de ponta 
romba, ângulo de corte 
apenas do lado convexo da 
lamina, empregado para 
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uso subgengival. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos,sem 
sofrer oxidação. 

151 

UNIDADE 40 Cureta de MC Call nº 
13-14  

Cureta de Mc Call nº 13 - 
14, Em aço inox, de ponta 
afiada, aguda, corte dos 
dois lados da lamina. 
Empregado para uso 
supragengival. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos,sem sofrer 
oxidação. 

  

152 

UNIDADE 40 Cureta de MC Call 56.  
nº 17-18  

Em aço inox, de ponta 
afiada, aguda, corte dos 
dois lados da lamina. 
Empregado para uso 
supragengival. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação. 

  

153 

UNIDADE 30 Foice Goldman Fox 
nº1 

Para raspagem das 
superfícies dentais em 
periodontia. Em aço inox. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco, ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

  

154 
UNIDADE 40 Fórceps nº 16 

 Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

155 
UNIDADE 40 Fórceps nº 65 

Boticões confeccionados 
em aço cirúrgico. 
Embalado individualmente. 

  

156 

UNIDADE 50 Brocas Esférica nº 05 

Broca de aço carbono 
esférica  número 5, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

  

157 

UNIDADE 50 Brocas Esférica nº06 

Broca de aço carbono 
esférica  número 6, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

  

158 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº 07 

Broca de aço carbono 
esférica  número 7, para 
motor de baixa rotação, 
sem sinais de oxidação, 
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sem rebarbas, com 
adaptação. Padrão SS 
White ou qualidade 
superior 

159 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº08 

De aço carbono, de forma 
esférica nº 8para baixa 
rotação. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação,Embalada 
individualmente. 

  

160 

UNIDADE 40 Brocas Esférica nº 04 

Para baixa rotação, 
esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação,Embalada 
individualmente. 

  

161 

UNIDADE 50 Broca Zécria Longa 

Broca cirúrgica haste longa 
28mm , alta rotação, longa 
de 28mm  Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação.,Carbide, 
embalagem individual com 
dados de identificação do 
produto e marca do 
fabricante 

  

162 

UNIDADE 8 
 Kit de Acabamento 

para Resina Granulação 
Fina  

Composto de 07 pontas 
diamantadas de 
granolometria (46 
micrometros e 3 pontas de 
granulometria ultra 
fina;30micrometro), 
identificados, 
respectivamente por anel 
de cor vermelha e 
amarela,em suas hastes, e 
um broqueiro autoclável e 
silcado.  

  

163 UNIDADE 10 Broca Cônica 702 
Haste Longa 

Aço inoxidável   

 
164 UNIDADE 10 Broca Cônica 701 Aço inoxidável   

165 UNIDADE   Broca Alta Rotação 
Carbide Cônica 56 

Aço inoxidável   

 
166 UNIDADE 10 Broca Fresa Aço inoxidável   

167 

UNIDADE 8  Kit de Acabamento em 
Oclusais  

Contendo 6 pontas 
diamantadas, sendo 4 grana 
fina e 2 de grana ultrafina, 
identificada 
respectivamente, por anel 
de cor vermelha ou amarela 
em suas hastes e um 
broqueiro autoclável. 
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168 

UNIDADE 10 

 Kit de Silicone para 
Acabamento e 

Polimento de Resinas 
Compostas  

Silicone abrasiva para 
acabamento e polimento de 
resina composta, contendo 
8 peças CA, sendo dois 
torpedos, duas lentilhas, 
duas ogivas e duas 
taças,Amarelo: Maior 
abrasividade e as brancas 
para polimento final.  

  

169 UNIDADE 8 Porta Algodão com 
Mola 

Aço inoxidável, 10x8cm   

170 UNIDADE 10 Broqueiro de Aluminio 
c/ 15 furos 

Aluminio c/ 15 furos   

171 

UNIDADE 40 Borrifador e 
Pulverizador Plástico 

Borrifador e Pulverizador 
plástico, em polietileno na 
cor natural ou ransparente, 
capacidade 500ml, gatilho 
com 3 opções de 
regulagem do esguicho 
(pulverização em leque, 
intermediária ou jato 
dirigido). 

  

172 

UNIDADE 30 

Espátula Flexível 
Manipulação do 

Cimento Obturador de 
Canal 

Aço inoxidável   

173 UNIDADE 20 Broca Diamantada CA 
1º Série 004 

Broca diamantada CA 1º 
Série 004 

  

 
174 UNIDADE 20 Broca Tungstênio PM Cor Vermelha, corte 20   

175 
UNIDADE 20 Broca Tungstênio PM 

Corte cruzado 
STANDARD, azul, corte 
10 

  

176 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 003 

Aço inoxidável   

 
 

177 
UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 

1º Série 001 

Aço inoxidável   

178 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 006 

Aço inoxidável   

179 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 057 

Aço inoxidável   

180 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 056 

Aço inoxidável   

181 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º serie 700 

Aço inoxidável   

182 UNIDADE 20 Broca Diamantada Ca 
1º Série 701 

Aço inoxidável   

183 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1023 

Aço inoxidável   

184 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1022 

Aço inoxidável   

185 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1019 

Aço inoxidável   

186 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1014 HL 

Aço inoxidável   
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187 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
4º Série 4323FF 

Aço inoxidável   

188 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1012 HL 

Aço inoxidável   

189 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 1011 HL 

Aço inoxidável   

190 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 2131 

Aço inoxidável   

191 UNIDADE 20 Broca Diamantada FG 
1º Série 2131 F 

Aço inoxidável   

192 UNIDADE 20 Broca 329 Z 12 
Lâminas 

Aço inoxidável   

193 

UNIDADE 50 Broca Cirúrgica Nº 6 

 Alta rotação, longa de 
28mm nº6. Esterilizável 
através de calor úmido, 
seco ou por agentes 
químicos, sem sofrer 
oxidação.,Carbide, 
embalagem individual  

  

194 

UNIDADE 20 Extirpa Nervo 

 25mm em aço inoxidável 
DIN. 1.4197, contendo 
13% de cromo, 
autoclávavel-Blister com 
10 UNID..  

  

195 UNIDADE 40 Afastador Minessota Aço inox, AISI 420 
autoclávavel 

  

196 
UNIDADE 100 Espátula de Resina 

Espátula suprafill tamanho 
½ cabo oco, cabo em 
dourado  

  

197 UNIDADE 20 Lima para Osso Em Aço inoxidável,nº 12, 
tamanho 18 

  

198 

UNIDADE 10 Escova de Aço para 
Limpeza de Brocas 

Cerdas em aço com corpo 
plástico, capa protetora e 
mecanismo retrátil, 
embalagem individual 

  

199 UNIDADE 50 Prendedor de 
Guardanapo  

Prendedor tipo jacaré para 
babador odontológico 

  

200 

UNIDADE 100 Pinça Hemostática 

Pinça hemostática 
mosquito reta em aço 
inoxidável medindo 12 cm 
de comprimento  

  

201 

UNIDADE 20 Ponta Diamantada 
Cone Invertido 1031 

Ponta diamantada cone 
invertido 1031 para 
preparo cavitário , em aço 
inoxidável , ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, 
sem rebarbas e sinais de 
oxidação, esterilizáveis em 
calor seco e úmido, 
embalada individualmente. 

  

202 UNIDADE 100 Capa para Carpule Esterilizável, embalagem 
com 2 UNID. 

  

 UNIDADE 20 Espátula Lecron Aço inoxidável   
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203 

204 UNIDADE 20 Espátula 31 Composição: aço 
inoxidável. 

  

205 UNIDADE 80 Pinça Muller  Utilizada para segurar o 
carbono no teste de oclusão 

  

206 

UNIDADE 20 Broca p/ Polimento de 
Amalgama 

Broca Multilaminada. 
Esterilizável através de 
calor úmido,seco ou por 
agentes quimicos, sem 
sofrer oxidação. 
Embalagem individual. 

  

207 
UNIDADE 20 Pote Dappen Vidro  

Com bordas regulares, 
embalados 
individualmente.  

  

208 

UNIDADE 20 Pote Dappen Plástico  

Para mistura e transporte 
de materiais. Para 
procedimento, medida 3cm 
alt.x3cm de diâmetro 
x1,5cm de prof. , de 
plástico.  

  

209 

UNIDADE 20 Broca 3118 FF 

Ponta com granulações 
finas e extrafinas, 
uniformes, encaixe em aço 
inoxidável, adaptável as 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e rebarbas. 
Esterilizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes quimicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
individualmente. 

  

210 UNIDADE 100 Sonda Exploradora Sondas exploradoras em 
aço inox.  

  

211 

UNIDADE 100 Tesoura Pequena íris 
Reta 

Tesoura Iris reta, em aço 
inox, medindo 12cm, 
esterelizável através de 
calor úmido, seco ou por 
agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. 

  

212 UNIDADE 20 Óculos de Proteção p/ 
Fotopolimerizador 

Plástico, regulável, laranja   

 
213 UNIDADE 150 Bandeja Clinica Aço inox, 22x17   

214 

UNIDADE 20 Abridor Bucal (adulto, 
infantil) 

Abridor de boca em 
borracha, autoclavavel, 
dois tamanhos, adulto e 
pediátrico. 

  

215 UNIDADE 30 Cuba Redonda Aço inoxidável, 8X4cm-
140ml 

  

 
216 UNIDADE 20 Broca 1032 Aço inoxidável   

 
217 UNIDADE 20 Broca 1151 Aço inoxidável   

218 UNIDADE 50 Pinça dente de rato Aço inoxidável. Tamanho: 
12cm 
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219 UNIDADE 100 Porta hidróxido de 
cálcio 

Aço inoxidável   

220 
UNIDADE 50 Placa de vidro 

De vidro temperado nas 
dimensões 10x15 10mm de 
espessura.   

  

 
 VALOR TOTAL  

 
 
Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da mesma): 
_______ (_____________________) dias.   
 
Razão Social :   __________________________________________________________ 
 
CNPJ :  ________________________ ______ _________________________ ________ 
 
Endereço : ______________________________________________________________ 
 
E-mail : ________________________________________________________________ 
 
Telefone / Fax : __________________________________________________________ 

 
Data _____________/______________/2018.  
 
 
 

_____________________________________ 
Carimbo da empresa /Assinatura do Representante Legal da LICITANTE 
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ANEXO III  

 
 MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO  

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
(Papel timbrado do proponente) 

 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a.................................(razão social da empresa), com sede à 

...............................(rua/avenida/etc), inscrita no CMPJ/MF sob o nº ........................................ e Inscrição 

Estadual sob o nº ..........................., representada neste ato por seu(s)......................(mencionar qualificação do(s) 

outorgante(s)) Sr. (a)................................................, portador(a) da cédula de identidade RG nº................... e 

CPF nº ..............................., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)........................, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº ............., CPF nº..........., a quem confere(imos) amplos poderes para 

representar a ..............................(razão social da empresa) perante a Prefeitura Municipal de Verdelândia, no 

âmbito do PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 

fases do referido certame licitatório, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE NOSSA EMPRESA 

CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO em nome da outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na 

etapa de lances, desistir verbalmente de formular ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preços, 

desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata 

e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia.... de .......................de ........... 

Local e data. 

 

Outorgante(s) e assinatura(s) 

Nota: Esta procuração para credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro ou a qualquer membro de sua 
equipe de apoio, por ocasião da abertura da sessão do pregão, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV 
  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
(Papel timbrado do proponente) 

 

 
(A ser entregue juntamente com os envelopes (FORA DOS ENVELOPES), podendo ser preenchida e 

assinada na sessão pública do pregão) 
 

A empresa ___________________________________________________, com sede à 

____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de 

___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

_________________________, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a) do CPF 

Nº_________________ e do RG nº_________________, declara sob as penas da lei e as previstas no 

pregão em epígrafe, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos 

integrantes do envelope nº 02 do processo licitatório em epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da 

Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação nesse 

pregão.  (Ressalvada a situação de ME/EPP- Vide “nota” abaixo). 

 
________________________ de ________________________de 2018. 
(Local)                                    (dia)                       (Mês) 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota: Na hipótese da licitante ser uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
sugere-se substituir a parte da declaração em destaque pelo seguinte.....  
 
......que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação jurídica, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira.  
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ANEXO V 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
                                      MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, situado na Av. Renato Azeredo, 
Nº 2001 – Centro – Verdelândia /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.505/0001-70, representada por 
seu Prefeito, o Sr. Wilton Leite Madureira, CPF nº ..........................................., a seguir denominado 
ÓRGÃO GESTOR e a Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº________________________, com sede na __________________________________nº_______ - 
__________ , neste ato representada por __________________________, Carteira de Identidade 
nº___________________________ e CPF nº ______________________, adiante denominada 
FORNECEDOR nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E PREÇOS 
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Eventual e futura aquisição de material de consumo 
odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Verdelândia-MG, 
conforme descrições constantes no quadro demonstrativo a seguir: 
 
........................................................................................................................................................................ 

 
Parágrafo Único. Estão contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e para fiscais, mão de obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, 
fretes, seguro, pedágio, etc. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS  
2.1 – O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias para retirada da Nota de Empenho/Autorização de 
Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da convocação quando efetiva a contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO  
3.1 - O fornecimento dos materiais se dará conforme necessidade de forma parcelada, entregue direto no 
local identificado na ordem de fornecimento. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura do motorista, os demais itens serão 
solicitados conforme necessidade mediante ordem de fornecimento emitida pelo Dep. de compras 
municipais e obedecerá as normas internas das unidades indicadas pelo Órgão Gestor e Órgãos 
Participantes. 
3.1.1 – O fornecimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis, de acordo com o 
contrato, a Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido. 
3.1.2 - Para o fornecimento dos itens serão consideradas as disposições existentes no Edital e no Termo 
de Referência; 
3.2 – Conforme a necessidade do ÓRGÃO GESTOR será emitida a Nota de Empenho, Ordem de 
Fornecimento ou outro documento equivalente; a partir do recebimento deste documento o 
FORNECEDOR terá um prazo máximo de até 03(três) dias úteis para a efetiva entrega dos produtos 
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solicitados. Este prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação da DETENTORA da ata e possível 
aceitação do ÓRGÃO GESTOR. 
3.3 – O ÓRGÃO GESTOR não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos ficando, a 
seu exclusivo critério, a definição do momento da contratação. 
3.4 – O objeto entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de 
defeitos, má-fé ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações ocorridas dentro do prazo 
de validade que comprometam a integridade para utilização. 
3.5 - Em caso de necessidade de providências, os prazos para pagamento serão suspensos e considerados 
a execução em atraso, sujeitando o FORNECEDOR à aplicação de multa sobre o valor considerado em 
atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei, nesta Ata e no ato convocatório. 
3.6 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a Administração reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências 
legais pertinentes.  
3.7 – Os Órgãos que aderirem ao Registro de Preços, em suas Unidades, acompanharão o recebimento e 
verificarão especificações técnicas do objeto, devendo notificar ao ÓRGÃO GESTOR qualquer 
ocorrência de irregularidade. 
3.8 - O pagamento devido ficará adstrito à confirmação do recebimento pela Prefeitura. 
3.9 - As condições de fornecimento dos medicamentos estão descritas no Anexo 01 – Características 
do Objeto, que rubricadas pelas partes passa a fazer parte integrante do presente instrumento.  
3.9.1 - Nenhuma entrega extra deverá ser efetuada pela CONTRATADA, sem a prévia anuência da 
Secretaria de Saúde da PREFEITURA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO  
4.1 - O pagamento será efetuado conforme Ordens de Fornecimento apresentadas, condicionado ao 
cumprimento das obrigações estabelecidas. 
 4.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal, em um prazo de até 30(trinta) dias contados 
da data de apresentação das Faturas / Notas Fiscais. 
4.2.1 - As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas à Gerência de Compras para 
conformidade, serão encaminhadas a Prefeitura Municipal, e desde que a contratada apresente também 
os seguintes documentos: 
a) Apresentação de Nota Fiscal e CND’s do INSS e FGTS acompanhada das requisições de 
fornecimento, devidamente assinadas; 
4.3 - O pagamento não será devido até que a Contratada apresente os documentos especificados no 
subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento às condições de fornecimento/recebimento. 
4.4 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da conta 
corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. 
4.5 – As Notas Fiscais, correspondentes ao objeto deste Registro de Preços, emitidas para os órgãos que 
vierem a aderir à Ata de Registro de Preços deverão ser encaminhadas aos respectivos órgãos para fins 
de pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
5.1 – O prazo de validade deste Registro de Preços será pelo período 12 (doze) meses a contar de sua 
assinatura. 
 
5.2 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA SEXTA  -  DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
6 – Compete a Prefeitura Municipal: 
6.1.1 – Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos 
fornecimentos realizados. 
6.1.2 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento. 
6.2 - Compete aos Órgãos Participantes: 
6.2.1 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor 
correspondente ao fornecimento dos bens. 
6.2.2 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Terceira da 
presente Ata. 
6.2.3 - Informar a Prefeitura Municipal sobre irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos bens. 
6.3 – Compete ao Fornecedor: 
6.3.1 - Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
6.3.2 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório,  
6.3.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se 
houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total 
ou parcialmente, o objeto desta Ata.  
6.3.2 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
6.3.3 – Observar os prazos estipulados. 
6.3.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
Prefeitura Municipal, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas nesta Ata; 
6.3.5 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados à União, Estado, Município ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
7.1.2 - Unilateralmente pela Prefeitura Municipal, quando: 
7.1.2.1 - O FORNECEDOR deixar de cumprir às exigências do Instrumento Convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
7.1.2.2 - O FORNECEDOR não atender à convocação para firmar contrato decorrente de Registro de 
Preços, não retirar, ou não aceitar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido sem 
justificativa, por escrito, aceita pela Administração. 
7.1.2.3 - O FORNECEDOR incorrer reiteradamente nas infrações que trata esta Ata de Registro de 
Preços. 
7.1.2.4 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita. 
7.1.2.5 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, 
devidamente caracterizada em relatório de inspeção. 
7.1.2.6 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de 
Preços. 
7.1.2.7 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o 
FORNECEDOR se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório.  
7.1.2.8 - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 
7.1.2.9 - Demais situações previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.1.3 - Por acordo entre as partes,  
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7.1.3.1 - Quando o FORNECEDOR comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências a Ata de 
Registro, mediante solicitação por escrito e aceita pela Administração. 
7.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será 
feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem 
ao Registro de Preços. 
7.3 - A comunicação do cancelamento será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município e 
correspondência a ela encaminhada. 
7.4 - A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento deverá ser formulada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 
instrumento convocatório.  
7.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
serão formalizados por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES  
8.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
8.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
8.3 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
8.4 - Multa, nos seguintes percentuais: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta dias, com o 
consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir 
do mesmo ou causar a sua rescisão. 
8.4.1- A recusa injustificada em atender ao disposto caracterizará descumprimento total das obrigações 
assumidas, sujeitando-a à multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do fornecimento, sem prejuízo 
das demais sanções legais. 
8.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração da Prefeitura municipal. 
8.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
8.7 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e danos, 
quando couber. 
8.8 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
8.8.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
8.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
8.10 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
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CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 - Para cada item registrado poderá haver a respectiva Ata de Registro com os fornecedores 
classificados;  
9.2 - A critério do órgão gerenciador, que, além dos preços do primeiro colocado, serão registrados 
preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, 
devidamente justificado e comprovado a vantagem. 
9.3 - As aquisições decorrentes do objeto desta Ata de Registro serão autorizadas, caso a caso, pela 
Prefeitura Municipal, que autuará as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, 
consultará o sistema de controle, e autorizará ou não o fornecimento. 
9.4 - O FORNECEDOR fica obrigado, durante a vigência da Ata Registro de Preços, atender a todos os 
pedidos de fornecimento efetuados. 
9.5 - O FORNECEDOR deverá comunicar à Gerência de Compras da Prefeitura todas as alterações 
porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização. 
9.7 - Quando houver Contrato proveniente da Ata de Registro de Preços, este conterá cláusula de 
rescisão unilateral, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, sem que a contratada tenha, 
por isso, direito a indenização, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 
9.8 - As quantidades indicadas são estimadas e servem como referência, podendo a Administração 
adquiri-las de acordo com as necessidades, no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou unidades do 
Registro de Preços. 
9.9 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos gerenciador e participantes a firmarem as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização  de  licitação específica   para  a  
compra  pretendida,  sendo   assegurado   ao beneficiário   do  registro  a  preferência  de  fornecimento   
em igualdade de condições. 
9.10 - Esta Ata de Registro de Preços terá eficácia a partir da publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial do Município conforme Lei Municipal nº 0126/2005 de 11/01/2005. 
9.11 - Fica designada como Gestor desse Registro de Preços a Prefeitura Municipal. 
9.12 - É Anexa desta Ata a proposta do FORNECEDOR, independente de transcrição. 
9.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.  
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, de igual teor, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
Verdelândia-MG, ____ de _________ 2018. 
 
PELO CONTRATANTE:  
                                                  Wilton Leite Madureira 

       Prefeito Municipal  
 
                                          Detentor da Ata de Registro de Preço. 
 
TESTEMUNHAS: 
NOME:             
 
CPF:         
 
NOME:             
 
CPF:         
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ANEXO VI 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
                                       DECLARAÇÃO EMPREGADORA PESSOA JURÍDICA 
 
 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 

................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 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 (   ). 
 
 
 
____________________________ 
(Local e data  
 
 
 
 
____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VII 

 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 
 
 

(papel timbrado da empresa) 
 

       DECLARAÇÃO 
 
 

ME e EPP 
 
 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, por intermédio 
de seu representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de identidade nº 
_______________, inscrito no CPF sob nº ______________, DECLARA sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________ (incluir a condição da 
empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da lei Complementar nº 
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito á contratação, estando sujeita ás sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

 
____________________________ 

(Local e data 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VIII 
 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 032/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 

 (papel timbrado da empresa) 
 

 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
NOME, QUALIFICAÇÃO, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
 

LOCAL, DATA. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
NOME DO DECLARANTE 

 
 


