ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 110/2022
/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 021/2022
BB: 962919
REGÊNCIA LEGAL
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores; Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as exigências estabelecidas
neste Edital.
INTERESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ-BAHIA
NÚMERO DE ORDEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 021/2022

Nº 110/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui o objeto da presente licitação o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para
fornecimento de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal
de Saúde deste Município de Morpará-Bahia.
( ) POR ITEM

UNIDADES INTERESSADAS

TIPO DE

( X ) POR LOTE

LICITAÇÃO

( ) GLOBAL

Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal
de Saúde.

REGIME DE EXECUÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Parcelado

12 (doze) meses
SITE DE ACESSO AO EDITAL
www.licitacoes-e.com.br e www.morpara.ba.gov.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS - DATA - HORA – ABERTURA - INICÍO DA SESSÃO
ABERTURA DAS PROPOSTAS

29/09/2022 às 08h:30min horário de Brasília(DF)

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA

29/09/2022 às 09h:00min horário de Brasília(DF)

MODO DE DISPUTA:

Aberto e Fechado
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 110/2022
/2021
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 021/2022
O MUNICIPIO DE MORPARÁ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida
Vereador Edenilton Magalhães de Souza nº. 420, Centro, em Morpará-BA, CEP 47580-000, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 13.798.574/0001-07, torna público, para conhecimento dos interessados, através
da Pregoeira designada pela Portaria Municipal nº 067/2022, de 02 de setembro de 2022, que relizará licitação, na

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com amparo na Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e alterações posteriores, Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, onde serão recebidas propostas de
preços e documentos de habilitação para a licitação na modalidade acima descrita e, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital e anexos.
ACOLHIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E FASE DE LANCES
Esta licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Por Lote, conforme disposto no artigo 4º,
inciso X da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, será realizada em sessão pública on line, através do endereço eletrônico
licitacoes-e.com.br, de acordo condições neste Edital, conforme datas e horários abaixo indicados.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: de 27/09/2022 às 08h00min até as 08h30min do dia 29/09/2022 exclusivamente
por meio eletrônico, através do site licitacoes-e.com.br, após prévio credenciamento.
ABERTURA DAS PROPOSTAS

29/09/2022 às 08h:30min horário de Brasília(DF)

INICIO DA FASE DE LANCES

29/09/2022 às 09h:00min horário de Brasília(DF)

MODO DE DISPUTA

Aberto e Fechado

1. DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto da presente licitação, o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para
fornecimento de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de
Saúde deste Município de Morpará-Bahia.
1.2. A licitação será realizada por MENOR PREÇO POR LOTE, conforme tabela constante do Termo de ReferênciaANEXO I, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus anexos.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
instrumento e nos seus anexos e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil,
para a obtenção de chave de identificação e senha individual.
2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado
e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das
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propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e demais
mencionadas na Lei Complementar nº 123/2006, e para o Micro-empreendedor Individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.4. Regras acerca da participação de matriz e filial:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.
b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita
ou exija a emissão apenas em nome da matriz.
c) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
2.6. Não poderão participar desta licitação:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
2.7. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(a) – de cujo capital participe outra empresa jurídica;
(b) – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
(c) – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
recena tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(d) – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
(e) – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(f) – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimentos, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
(g) – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendários anteriores;
(h) – constituída sob forma de sociedade por ações;
(i) – cujo titulares ou sócios guardem, cumulativamente com o contratante do serviço, relação de pessoalidade,
subordinação e habitualidade.
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2.8 DO CREDENCIAMENTO:
2.8.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”.
2.8.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico;
2.8.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na
forma eletrônica;
2.8.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.9 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
2.9.1. - O certame será conduzido pela Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial as seguintes
atribuições:
2.9.2. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio,
2.9.3. Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame,
2.9.4. Abrir proposta de preços,
2.9.5. Analisar a aceitabilidade das propostas,
2.9.6. Desclassificar propostas indicando seus motivos,
2.9.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço,
2.9.8. Verificar a Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar e declarar o vencedor,
2.9.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos,
2.9.10. Elaborar a ata de sessão com auxílio eletrônico,
2.9.11. Encaminhar o processo a Autoridade Competente para homologar,
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO
3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do sistema que
implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.1.1. A licitação ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, através do site www.licitacoes-e.com.br após prévio
credenciamento.
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por
esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
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imediato bloqueio de acesso.
3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. Assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5.3. Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante arrematante
apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/inabilitação.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço e a marca ofertada, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa documentação.
4.1.1. Os documentos de habilitação e proposta de preço deverão ser anexados diretamente no sistema do licitaçõese, sendo VEDADO a utilização de link que direcione aos documentos e proposta de preço alocados em outro sistema
ou site. A empresa que se utilizar dessa manobra será DESCLASSIFICADA.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
4.2.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de disputa de lances, negociação e julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de disputa de lances.
4.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor ao contrato.
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4.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
4.10. A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do Pregão Eletrônico para contratação
, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.11. Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação que
permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma
a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido;
apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao
estabelecido.
4.12. Iniciada a sessão pública do Pregão Eletrônico para futura contratação , não cabe desistência da proposta.
4.15. Havendo interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados com antecedência via chat, do dia
e hora em que a sessão terá continuidade, a qual deverá ser retomada num prazo mínimo de 24hs após a notificação.
5. DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
5.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
5.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de
lances.
5.2.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos
mesmos estabelecidas no edital.
5.2.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.3. O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados
pelo mesmo licitante.
5.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do lote.
5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
5.3.3. Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
5.3.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
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5.4. Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
5.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, será aberto o tempo aleatório.
5.6. Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances
e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
5.7. Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.8. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 5.7, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
5.9. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.5, 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
5.10. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinício da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa
fechada, nos termos do disposto no item 5.7.
5.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
5.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, assim
consideradas, aquelas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, ou possa
comprovar sua viabilidade.
5.14. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital e seu
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
5.15. O PREGOEIRO anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando
for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em consonância
com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
5.16. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar nº 123/06,
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado
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e favorecido, nos termos que se seguem:
5.16.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real
as que sejam iguais.
5.16.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.16.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
5.16.4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta
não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte
subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda
às condições estabelecidas neste edital.
5.16.5. O disposto neste item 5.16 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.16.6.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte e demais
mencionadas na Lei Complementar nº 123/2006 que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.18. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma com a devida antecedência.
5.19. O PREGOEIRO poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
5.19.1. O prazo de resposta da contraproposta é de até 02 (duas) horas, devendo a empresas acompanhar diariamente
o chat de mensagem, sobe pena de desclassificação.
5.20. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá negociar com
o licitante para que seja obtido preço melhor.
5.21. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e
antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
6. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta devidamente classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
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Edital e em seus anexos.
6.2. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.
6.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
6.2.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
6.3. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos
pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de
nova aplicação da margem de preferência.
6.3.2. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”, com a devida antecedência, a nova
data e horário para a sua continuidade.
6.5. A proposta escrita readequada deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores readequados ao valor
ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO II), a qual deverá ser inserida no sistema em ate 02 (duas) horas da
solicitação do Pregoeiro (esse prazo será contado a partir da declaração de aceitabilidade da proposta após a fase de
disputa).
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação.
7.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
7.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em vigor e
alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
ou
c) Comprovante de Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício.
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d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
7.4.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de regularidade com as Fazendas: Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS),
Estadual e Municipal da sede da licitante.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de
Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
7.4.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio
documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data da realização da
licitação.
7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida à data do certame.
Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou
revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
d) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação da obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação
das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

____________________________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG =

_______________________________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante
LC=

______________________________________
Passivo Circulante

e) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente conforme dispõe o artigo 31 § 2º da Lei 8.666/93.
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1

Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento satisfatório dos produtos ou serviços objeto
desta licitação.
b) Cópia legível da licença ou autorização de funcionamento (comum e/ou especial) da empresa participante e do fabricante
do produto expedida pela ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para medicamentos e insumos farmacêuticos
(Gases Medicinais) – será aceita publicação no Diário Oficial da União;
c) Autorização de Funcionamento – AFE, expedido pela ANVISA, conforme determina a RDC nº 16 de 09 de abril de 2014.

Observações:
1. O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m), preferencialmente, destacar,
com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
2. Os registros ou publicações no DOU deve(m), preferencialmente, ser identificados com o número do item/lote a que
se referem, a fim de facilitar o julgamento das Propostas de Preços.
7.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Ocorrendo casos em que o representante figura como sócio da empresa licitante, porém, sem poderes para
representação da mesma ou se o representante não figura como sócio da empresa, deverá apresentar Procuração
Pública com poderes para representação ou; Procuração Particular com firma reconhecida em Cartório, específica para
esta representação conforme minuta constante no ANEXO III do presente Edital, assinada pelo sócio da empresa que
detenha poderes de representação da mesma.
b) Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4º da lei nº 10.520/2002) – pleno
conhecimento, conforme (ANEXO IV).
c) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de cumprimento do
disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme (ANEXO V).
d) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se
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encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme (ANEXO VI).
e) Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO VII).
7.8. A licitante deverá apresentar todos os anexos deste edital e o não cumprimento acarretará inabilitação da
licitante.
7.9. Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados seqüencialmente por
item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
7.10. A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação das penalidades da Lei.
7.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e empresa
de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o
vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 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, visando a sua habilitação no certame.
7.11.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.12.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a

sessão, informando no “chat” com antecedência, a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no edital ou pela Pregoeira, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
7.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item ou lote, que estiver concorrendo em outro item ou lote, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item ou lote em
que venceu às do item ou lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
7.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, será agendado com 24hs de
antecedência a data e horário para a declaração de vencedora via sistema.
7.16. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas horas).
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO
8.1. A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do pregoeiro, via sistema eletrônico e deverá:
8.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal.
8.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
8.1.3.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
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do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
8.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso.
8.2.1

Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes

últimos.
8.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
8.5. Após declarada vencedora, ou após decididos os recursos, conforme o caso, a licitante deverá encaminhar os
documentos de habilitação impressos (autenticados ou em cópia simples acompanhada da via original para devida
autenticação por servidor) para a sede da Prefeiura de Morpará no endereço constante no preâmbulo deste edital num
prazo de 48hs, para a homologação do certame.
9. DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS
9.1. Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente da melhor
oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, inclusive, deverá o PREGOEIRO comunicar via sistema (chat
de mensagem) data e hora que será declarado o licitante vencedor de cada lote, num prazo mínimo de 24hs da inserção
da mensagem no chat.
9.2. A declaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eletrônico.
9.3. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, observadas as seguintes normas:
9.3.1. Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e
motivada importará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
9.3.2. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de três dias úteis, para a
apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem apresentar contra-razões, deverão considerar
igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo do recorrente.
9.3.3.

Após o exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos, no prazo da Lei a Autoridade Superior do órgão

promotor do pregão deverá decidir o recurso, também conforme prazo de Lei.
9.3.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4. Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime
diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de restrição
fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor, prorrogável, por igual período, a critério da Administração
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Pública.
9.5. Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada inabilitada, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
9.6. O PREGOEIRO poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando obter
preço menor.
9.7. Os atos essenciais do Pregão Eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de
sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. O PREGOEIRO adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela Autoridade
Superior.
10.2. Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO no prazo
de até 05 dias, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
11.1.1. A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto Municipal nº
228/2021, no que couber e será subscrita pela autoridade que assinou o edital.
11.2. Para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou Procurador com
poderes específicos para assinar o contrato.
11.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo deste Edital.
11.4. A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais atualizados do contrato.
11.5. Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima, poderá a
Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou
revogar a licitação, sem prejuizo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no 8.666/93.
11.6. Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os fornecimentos do objeto
do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de subcontratação ou sub-rogação do instrumento
contratual a ser firmado.
11.7. O(s) contrato(s) dela oriundo terá (ão) seus o prazos determinados, conforme legislação aplicável.
11.8. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preço e posteriormente a celebração do contrato, o licitante
vencedor deverá manter e comprovar todas as condições de habilitação exigidas neste certame.
11.9. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preço,
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é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar
a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação por dispensa de licitação, se for o caso.
11.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão, devendo os
convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da
primeira reunião.
11.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da primeira
sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos.
11.12.

Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à convocação e a

assinar a ata de registro de preço e o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado pela
Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às
penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.
11.13.

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração, mantidos todos os

direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93.
11.14. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da
Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente,
através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
11.14.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de
acordo com as disposições específicas vigentes;
11.14.2. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do
porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do
novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
11.14.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
11.15. A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferencia de contratação em igualdade de condições.
11.16. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da
respectiva Ata.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.2. Para a assinatura do CONTRATO a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou Procurador com
poderes específicos para assinar o contrato.
12.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo deste Edital.
12.4. A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais atualizados do contrato.
12.5. Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima, poderá a
Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
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mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou
revogar a licitação, sem prejuizo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no 8.666/93.
12.6. Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os fornecimentos do objeto
do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de subcontratação ou sub-rogação do instrumento
contratual a ser firmado.
12.7. O(s) contrato(s) dela oriundo terá (ão) seus o prazos determinados, conforme legislação aplicável.
12.8. Como condição para a celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as condições
de habilitação exigidas neste certame.
12.9. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo contratual,
é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação por dispensa de licitação, se for o caso.
12.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão, devendo
os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da
data da primeira reunião.
12.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da
primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos.
12.12.

Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à convocação

e assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado pela Comissão Permanente
de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis
no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.
12.13.

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração, mantidos todos

os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93.
12.14. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65
da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa
oficial.
12.14.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
12.14.2. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
12.14.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
13. DAS PENALIDADES
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Licitante que:
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13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
13.1.3. Fraudar na execução do contrato.
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.
13.1.5. Cometer fraude fiscal.
13.1.6. Não mantiver a proposta.
13.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante.
13.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto.
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Morpará-Bahia, pelo prazo de até dois
anos.
13.2.6. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.6. Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR ou PRESTADOR DE SERVIÇO, enquanto não
efetuado o pagamento da multa devida.
13.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração
cometida pelo FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração distrate com a empresa.
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13.8.

A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas são

exclusivas do CONTRATANTE, bemo com quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete exclusivamente
a Autoridade Superior.
13.9. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo da Lei, após conclusão de processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa ao CONTRATADO, sob
pena de multa.
13.10.

O distrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente da contratante.

14. LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO:
13.1. O endereço para entrega dos itens, prazo e acompanhamento de entrega e/ou execução do objeto licitado será
conforme o estabelecido no Termo de Referência ANEXO I.
15. DO PAGAMENTO
15.1. Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a protocolização da
Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela Contabilidade e seja
encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar
de posse, em plena vigência, da certidão negativa de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de
regularidade com o FGTS, além das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena
de não pagamento.
15.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura
será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, inclusive não gerando qualquer direito a reajuste de
preço.
15.4. O descumprimento do subitem 14.1 deste edital poderá acarretar a rescisão do contrato, por inadimplemento de
obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
16. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma: conforme
fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta de titularidade da contratada no prazo de até 30 dias,
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
parcial/definitivo do objeto licitado.
16.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
16.3.

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura

aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
16.4.

O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
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porventura apresentados após a liberação.
17. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 - Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrão por conta da dotação do
exercício de 2022:

UNIDADE:
02.14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU
02.15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PROJETO / ATIVIDADE:
10.301.003.2056 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica
10.302.003.2062 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial.
10.301.003.2066 – Enfrentamento da Emergência Nacional de Saúde
10.303.008.2058 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica
10.305.008.2059 Desenvolvimento das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde
10.302.008.2062 Gestão dos Serviços e Ações da Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita
FONTE:
6102; 0214 e 0114
18. INCIDÊNCIAS FISCAIS
18.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido
na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
18.2. A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
18.3. Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra, tais valores
serão imediatamente excluídos, com a devolução ao CONTRATANTE, do valor por ventura pago.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
19.2. O MUNICÍPIO DE MORPARÁ se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá,
por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.
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20. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
20.1. Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados no endereço de e-mail
morparalicita@hotmail.com dirigidos ao Pregoeiro, contendo as informações para contato (telefone, endereço
eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente, acompanhado da procuração, quando for o caso), sendo que,
até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital,
encaminhando a impugnação na forma citada anteriormente ou protocolando pessoalmente na Sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORPARÁ – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS sito à Avenida Rui Barbosa, 420, Centro, CEP:
47.5802-000, Morpará / Bahia.
20.1.1. Seja por via eletrônica (e-mail) ou protocolado na Sede deverá ser observado o horário de expediente da unidade
responsável pelo acompanhamento da licitação, das 08h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis.
20.1.2. No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da unidade responsável pelo
acompanhamento da licitação, implicará para contagem de prazos o primeiro dia e hora útil subsequente do recebimento
da correspondência eletrônica.
19.1.3. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante ao Município de Morpará - Bahia,
aquele que não se manifestar até três dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas
e/ou irregularidade pelo impugnante.
20.1.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
20.1.5. Acolhida à impugnação, caso haja alterações que afetem a formulação das propostas, poderá ser definida e
publicada nova data para a realização do certame.
20.2.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser protocolados na Sede da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS sito à Avenida Rui Barbosa,
420, Centro, CEP: 47.5802-000, Morpará / Bahia. ou enviados ao endereço de e-mail morparalicita@hotmail.com,
dirigidos ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, obedecido os critérios
previstos no subitem 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3.
20.2.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
20.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos autos do
processo licitatório e na aba Listar Documentos, e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessados.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
21.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
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exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Pregoeira.
21.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de Pregão.
21.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.7. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior:
a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do
pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta.
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação dos
proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação.
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.
21.8. O PREGOEIRO poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
21.9. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de contrato,
como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado na fase de lances,
se houver.
21.9.1. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
21.10.

Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o

instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto ao MUNICÍPIO DE MORPARÁ. A referida convocação será
feita através de publicação no Diário Oficial do Município https://www.morpara.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
e encaminhada à empreso vencedora por ofício ou e-mail.
21.11.

Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou retirada do

empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da
sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se ao Município de Morpará - Bahia, o direito de,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes;
21.12.

Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser, preferencialmente, enviados

para o correio eletrônico morparalicita@hotmail.com em virtude da pandemia da COVID-19.
21.13.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº

10.024/2021, subsidiariamente da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 2006
e alterações posteriores e legislação correlata.
21.14.

Fica designado o foro da Cidade de IBOTIRAMA - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões
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judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta
ANEXO III – Modelo de Procuração
ANEXO IV – Declaração de Pleno Conhecimento para Habilitação
ANEXO V – Declaração de que não Emprega Menor
ANEXO VI – Declaração Idoneidade
ANEXO VII – Declaração de Micro Empresa ou EPP
ANEXO VIII – Declaração de Proposta Independente
ANEXO IX - Minuta da Ata de Registro de Preço
ANEXO X - Minuta de Contrato.

Morpará - BA, 19 de Setembro de 2022

EDILTON ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de saúde
Decreto 276 de 14 de setembro de 2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA / DETALHAMENTO DO OBJETO
LICITAÇÃO / MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE
1. DO OBJETO
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de
Morpará-Bahia.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 - A referida contratação torna-se imprescindível através da realização de Pregão Eletrônico para Sistema de Registro
de Preços – SRP, a aquisição de Materiais Odontológicos e Laboratoriais, tendo em vista que a saúde é um direito
básico do cidadão e dever do estado, que deve disponibilizar de forma digna o acesso dos cidadãos aos bons
atendimentos e aos itens desse objeto para usuários na rede pública de saúde no Pronto Atendimento Jonival Lucas,
Laboratório Municipal, Usf Vilmar Andrade Coimbra Usf Centro de Saúde de Morpará, Centro de Saúde Vila de Quixaba
e Usf Nestor Alves Torres (Mocambo do Branco), viabilizar o funcionamento do Laboratório Municipal e das Equipes de
Saúde Bucal e a continuidade das ações de saúde com qualidade, eficiência e humanização é indispensável a aquisição
deste material para manter os serviços e procedimentos diários, atendendo de forma mais eficaz a população na sede
e zona rural deste município.
Vale ressaltar que esta é a segunda licitação com o mesmo objeto no corrente ano, tendo em vista que a primeira foi
revogada, pois não obteve propostas abaixo dos orçamentos que embasavam o antigo processo. Com isso, fez-se
necessário uma nova pesquisa de preço e após obter os novos orçamentos exigidos por lei, passamos para a referida
contratação por ser imprescindível ao bom funcionamento da maquina pública.
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO OBJETO.
3.1 – Os itens que compõem os lotes, conforme planilha abaixo, deverão ser entregues pela Empresa licitante vencedora
parceladamente, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde do Município de
Morpará - Bahia.

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES
LOTE I: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

ITEM

LOTE 01- MATERIAL DE CONSUMO
ESPECIFICAÇÕES DETALHADA
MEDIDA

QUANT VLR UNIT.

TOTAL
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1

2

3

4

5

6

7

ABRIDOR de boca expandex, infantil, em acrilico,
transparente, indicado para o uso odontológico,
esterilização em autoclave a 137°C, esterilização química.
ABRIDOR de boca expandex, uso odontológico, adulto,
em acrilíco, transparente, esterilização em autoclave a
137°C, esterilização química.
ABRIDOR DE BOCA, uso odontológico, em borracha
colorida, tamanho G. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data e
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ABRIDOR DE BOCA, uso odontológico, em borracha
colorida, tamanho infantil. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data e
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ÁCIDO, fosfórico a 37%, uso odontológico, para
condicionamento de esmalte. Embalagem plástica com 03
seringas de 2,5 ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
ÁCIDO, uso odontológico, EDTA 17%, para endodontia.
Embalagem: frasco com 20ml, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
ADESIVO autocondicionante, solvente a base de
etanol,pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto
seca. A sua exclusiva química possibilita a reidratação das
fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida
mesmo com a dentina ressecada. Pode ser usado como
silano nas cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de
lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava
Zircônia. Permite maior adesão ao esmalte, utilizado como
primer metálico.Aumenta a adesão na técnica
autocondicionante.Confere maior longevidade ao adesivo
(não necessita de refrigeração).Baixíssima sensibilidade
pós-operatória. Rendimento: Até 200 restaurações. Prazo
de validade e registro no Ministério da saúde.

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$

Pacotes

30

R$

R$

Unid

30

R$

R$

Unid

20

R$

R$
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8

9

10

11

12

13

14

ADESIVO,primer e adesivo em um só frasco. Solvente à
base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que
faz com que o adesivo apresente a mesma performance da
primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de
carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à
dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita
desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão.
Pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca. A
sua exclusiva química possibilita a reidratação das fibras
colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo
com a dentina ressecada. Pode ser usado como silano nas
cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de lítio),
cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia.
Permite maior adesão ao esmalte. Utilizado como primer
metálico. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o
que possibilita a realização de até 280 restaurações (em
média 1 gota por restauração). Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
AFASTADOR de minesota, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data
de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
AFASTADOR Farabeuf pequeno, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
AGULHA CURTA, uso odontológico, gengival, descartável,
esterilizada, com cânula de comprimento entre22 e 25 mm,
CALIBRE 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizado;
deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade
nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior
a 4 anos. Embalagem caixa com 100 unidades e registro
no Ministério da Saúde.
AGULHA EXTRA CURTA, uso odontológico, gengival,
descartável, esterilizada, extra curta, com cânula de
comprimento de ate 15 mm, que possua bisel triplo e seja
siliconizado; deve possuir gravação de marca, tamanho,
lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de
validade superior a 4 anos. Embalagem caixa com 100
unidades e registro no Ministério da Saúde.
AGULHA LONGA, uso odontológico, gengival, descartável,
esterilizada, 27 G, longa. Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
ALGINATO Absorção rápida da água. Fácil mistura. Massa
homogênea e superfícies lisas e compactas. Longa
conservabilidade do molde.. Embalado em atmosfera
modificada. Garantia de 5 anos. Alginato elástico. Tempos
de trabalho e presa rápidos. Tixotrópico. Livre de
poeira.Embalagem: pacote de 453g, com dados de

Unid

20

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Caixas

50

R$

R$

Caixas

20

R$

R$

Caixas

10

R$

R$

Pacotes

30

R$

R$
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15

16

17

18

19

20

21

22

identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
ALGODÃO, rolo 500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental, aglutinado
trancado Embalagem: pacote com 100 roletes , n02, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde
ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental, aglutinado
trançado Embalagem: pacote com 100 roletes, n01, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde
AMALGAMA, uso odontológico, pre-dosificado em cápsula
de 01 porção contendo: - 400mg de liga(40% de prata,
31,1 de estanho e 28,7% de cobre )- 368 mg de mercúrio
Embalagem: caixa com 50 cápsulas.
AMALGAMA, uso odontológico, pre-dosificado em cápsula
de 02 porções contendo: - 400mg de liga(40% de prata,
31,1 de estanho e 28,7% de cobre )- 368 mg de mercúrio
Embalagem: caixa com 50 cápsulas.
ANESTÉSICO ARTICAINA, isento de metilparabeno,
maior hidrossolubilidade, maior difusão nos tecidos
ósseos, evitando em muitos casos a desconfortável
complementação palatina.Embalagem em blisters lacrados
com 10 tubetes, minimizando a contaminação
externa.Acondicionados em tubetes de cristal, que:
permitem a melhor visualização do refluxo
sanguíneo,minimizam a dor durante a aplicação, pela
maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado.
Apresentação: caixa com 50 tubetes
ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA1:100.000. Anestésico
injetável local, com cada ml contendo 20 mg de Cloridrato
de Lidocaína, 10 microgramas de Epinefrina , também
conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno,
envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e êmbolos
siliconizados. Cada tubete devera estar envolvido por
adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em
caso de quebra. O produto devera estar alojado em
blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação:
caixas com 50 tubetes.
ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR: Anestésico injetável local, com cada ml
contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de
Metilparabeno envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e
êmbolos siliconizados. Cadatubete devera estar envolvido
por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em

Unid

20

R$

R$

Pacotes

200

R$

R$

Pacotes

200

R$

R$

Pacotes

20

R$

R$

Pacotes

5

R$

R$

Caixas

10

R$

R$

Caixas

100

R$

R$

Caixas

50

R$

R$
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caso de quebra. O produto devera estar alojado em
blísteres lacrados com 10 tubetes e caixa com 50 tubetes

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

ANESTESICO TÓPICO, uso odontológico pote com 12g ,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
ARCO de ostby, simples, para uso odontológico,
confeccionado em material plástico, tamanho adulto.
Embalagem individual contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg.
ANVISA.
ARCO de ostby, simples, para uso odontológico,
confeccionado em material plástico, tamanho infantil.
Embalagem individual contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg.
ANVISA.
ARCO tipo young, metálico, adulto, em forma de "U", para
uso odontológico. Embalagem individual contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e Registro na Anvisa.
BABADOR IMPERMEÁVEL,confeccionado em duas
camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de
plástico (atóxico), sem adesivo, alto potencial de absorção,
dimensões: 30 x 40 cm.Embalagem com 100 unidades,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e data de fabricação.
BICARBONATO DE SÓDIO, no mais alto grau de pureza
disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de
placa bacteriana. Por possuir granulação EXTRA FINA,
proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa
danos ao esmalte e gengiva.500g Não entope o
equipamento.Grau de pureza de 99,9% Registro na Anvisa
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, lote e registro no Ministério da saúde.
BISTURI DE KIRKLAND.Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
BISTURI DE ORBAN. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor azul. Embalagem unitária com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor marrom. Embalagem unitária com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

Unid

50

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Pacotes

100

R$

R$

Unid

10

R$

R$

Unid

10

R$

R$

Unid

10

R$

R$

Unid

20

R$
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20

R$
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35
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37
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BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor verde. Embalagem unitária com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico Endo Z 23mm, alta rotação.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1011. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1012. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1012. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1013. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1013HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1014 HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1014. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1015. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1015. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1045. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.

Unid

20

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Unid

50

R$

R$

Unid

50

R$

R$

Unid

20

R$
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20

R$

R$
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BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135 Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135F Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118.Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118F.Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168F. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195 Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195F. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA LARGO PEESO CA, fabricada em aço inoxidável
com 13%,cromo nos números de 1 a 4. Diâmetro 0,70mm,
0,90mm,1,10mm e 1,30mm respectivamente. Com 32mm,
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haste de 19mm e cabo em pequenos entalhes indicando a
numeração da broca com ponta inativa. Blister com 06
unidades, identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA LÊNTULO AR de Baixa Rotação, Espiral para
levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior
do canal, nº 1-4 - 25mm . Embalagem com 04 UNIDS, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 701 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 702 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 703 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto de
tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada
para odontossecção e corte/desgaste de osso, (Curta) Nº
313 - 22mm. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto de
tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada
para odontossecção e corte/desgaste de osso, (longa) Nº
314 - 28mm. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111 .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111F .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111FF .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190 .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190F .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
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BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190FF .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para
alta rotação, esférican. 06. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para
alta rotação, esférican. 08. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, baixa rotação,
CA,carbide, n. 06. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, baixa rotação,
CA,carbide, n. 08. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, CA, baixa
rotação,carbide, n. 01. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, CA, baixa
rotação,carbide, n. 05. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica,CA, baixa
rotação,carbide, n. 02. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica,CA, baixa
rotação,carbide, n. 04. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, shofu, chama de vela, tamanho
padrão. Embalagem individual com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
BROCA, uso odontológico, shofu, esférica, alta rotação.
Embalagem individual com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°01, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°02, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°03, em aço
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inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°04, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
CAIXA, uso odontológico, perfurada, em aço inoxidável,
para esterilização, dimensões de 26 x 12 x 6 cm.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
CALCADOR, uso odontológico, simples, para endo, em
aço inox. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
CARIOSTÁTICO 30%, uso odontológico, para
odontopediatria Embalagem: frasco com 5ml com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CERA, uso odontológico, periférica, para bordo de
moldeiras, nº 07, a base de parafina, óleo mineral e corante.
Embalagem: caixa contendo 18 laminas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CERA, uso odontológico,utilidade, mole. Embalagem:
caixa com 05 placas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CIMENTO, uso odontológico, cirúrgico, sem eugenol,
composto de: - Base: Caprilico, ácido laurico, breu, resina,
estergun, petrolato, timol, cera de carnauba e aroma de
menta. - Acelerador: Óleo de linhaça, oxido de Zn, de MG,
pretolato, timol, pigmento mineral, estabilizante e aroma de
menta. Embalagem: caixa com 01 bisnaga com 90 gr de
acelerador + 01 bisnaga com 90 gr de base, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CIMENTO, uso odontológico, endodôntico, à base óxido de
zinco e eugenol Embalagem: kit com frasco de líquido com
10 ml e frasco de pó de com 12 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
COMPRESSA DE GAZE, 11 fios 100% algodão, alvejadas
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido,
corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5 x
7,5cm.Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral
em toda a sua extensão,9 Fios. Registro Anvisa.
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Embalagem com 500 unidades dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
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CONE, uso odontológico, de Guta Percha, primeira serie, n.
15-40. Embalagem: caixa com dados de identificação do
Caixas
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-7 Embalagem:
caixa com dados de identificação do produto, marca do
Caixas
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-8 Embalagem:
caixa com dados de identificação do produto, marca do
Caixas
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, segunda serie,
n. 45-80. Embalagem: caixa com dados de identificação do
Caixas
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de papel absorvente, n. 15-40
Embalagem: caixa com dados de identificação do produto,
Caixas
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de papel absorvente, n. 45-80
Embalagem: caixa com dados de identificação do produto,
Caixas
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
CONJUNTO de aspiração endodôntico, com 01 cânula e 03
agulhas nos diâmetros 2,0; 1,5; e 1,0 mm. Embalagem
individual, com dados de identificação do produto, marca do Conjuntos
fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
CREME, dental, com mínimo de 1.500 PPM de flúor, ação
bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de
Unid
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde
CUBA DE BORRACHA, para alginato, uso odontológico,
Embalagem com dados de identificação do produto e
Unid
marca do fabricante.
CUNHA, uso odontológico, de madeira, para restaurações.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de Caixas
identificação do produto e marca do fabricante.
CÚPULA pequena de assepsia, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
Unid
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
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DESINFECTANTE, a base de quaternário de amônio de 5ª
geração, possui uma formulação exclusiva, que garante
eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos,
pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não
críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,
metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos,
linóleo, pisos, PVC e vinil), eficácia comprovada contra;
SalmonellaCholeraesuis, Staphylococcus aureus, e
Pseudomonasaeruginosa e H1N1/Influenza, pronto uso,
age por contato, atua em 5 minutos, efeito residual de até
12 dias, biodegradável, sem odor e cor, validade: 24 meses
, registro ANVISA.Embalagem 1 litro Identificação do
produto e marca do fabricante.
DIGLUCONATO de Clorexidina 2%, indicado para
assepsia. Embalagem com 100 ml. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
DISCO DE LIXA, uso odontológico, 5/8 polegadas, para
polimento de resina fotopolimerizável, composto de
poliéster, oxido de alumínio e resina. Diferentes
granulações utilizadas na sequencia correta resultam em
uma excelente lisura de superfície e consequentemente
em restaurações muito estéticas. Centro metálico facilita o
encaixe do mandril, que é específico para o sistema e
deve ser acoplado em contra-ângulo. Cores que facilitam a
sequencia de utilização. Embalagem: caixa com 100
unidades e o mandril , com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e data de fabricação.
ENDO PTC Embalagem: frasco com 25g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, cerdas macias,
de nylon, Com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas,
aparadas e Arredondadas uniformemente na mesma
altura, com feixes de cerdas Homogêneas, escova
compacta, cabeça arredondada, cabo opaco Anatômico,
(polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 cm podendo
Variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de
qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia
ou de qualquer outro laboratório Credenciado ou oficial e
Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de Acordo com a
Portaria vigente
ESCOVA, dental uso infantil, cerdas nylon macias, 4
fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas
uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo
reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com
empunhadura; Embalada individualmente em saquinho
plástico lacrado, tipo flow pack Apresentar certificado de
controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de
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Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado
ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de
acordo com a Portaria vigente
ESCOVA, uso odontológico, dental de Robson, com cerdas
de silicone, contra angulo, baixa rotação, para profilaxia.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
Unid
do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
ESPACADOR, uso odontológico, digital, para endodontia,
em aço inox, calibre 15 a 40. Embalagem: caixa com 6
unidades com dados de identificação do produto, marca do Conjuntos
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
EUCALIPTOL Embalagem: frasco com 20ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
Unid
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.10ml
EUGENOL , frasco com 20ml, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
Unid
de validade e registro no Ministério da Saúde.
EVIDENCIADOR, uso odontológico, de placa dental
bacteriana, pastilha Embalagem com 60 pastilhas, caixa,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, Caixas
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
EXPLORADOR uso odontológico, duplo, numero 05, em
aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de
Unid
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
FICHA PARA RAIO X, 01 furos, utilizada para armazenar e
facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com Pacotes
100 unidades, papel 240gramas.
FICHA PARA RAIO X, 02 furos, utilizada para armazenar e
facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com Pacotes
100 unidades, papel 240gramas.
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, adulto, uso
odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de Pacotes
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, infantil, uso
odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de Pacotes
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIO, de sutura, para uso odontológico, categute, cromado,
absorvível, agulhado 4.0. Embalagem caixa com 24
unidades, embalados individualmente, com dados de
Caixas
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
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FIO, dental, rolo com no mínimo 500 m, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em seda preta trançada odontológica, n 40, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm.
Embalagem individual, em papel aluminizado e/ou papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unid.
FIXADOR, para processamento manual de filmes
radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 1,23%, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
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Saúde.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Sabor menta.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Sabor tutifruti.
FORMOCRESOL Embalagem: frasco com 10ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
FRESA, uso odontológico, em tungstênio, formato ogival,
para acabamento em acrílico. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
GESSO, uso odontológico, pedra tipo II. Embalagem:
pacote com 01 Kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
GESSO, uso odontológico, pedra tipo III, amarelo.
Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %,anti-séptico
bucal, em solução oral sem álcool. Embalagem: Frasco
com 1.000ml . Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
GODIVA, uso odontológico, em placa. Embalagem: caixa
com 15 placas com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
GRAMPO PARA ISOLAMENTO, numeração variada, corte
e estampagem automática para manutenção de um padrão
de tamanho e forma, tratamento térmico a vácuo com
resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox,
acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga
dos olhos, rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia
de longa durabilidade. Registro na Anvisa: com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro
no Ministério da Saúde. Numeração dos grampos:
w8A,w2A,26,212,211,210, 209, 206, 208, 207, 202, 201,
200,14ª,14,0,00
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HEMOSTÁTICO, uso odontológico, indicado para controle
das hemorragias menores e do fluido sulcular. Gel com
consistência adequada facilitando a aplicação. Não
deixaresíduos nem manchas e pode ser enxaguado.
Embalagem com 1 unidade de 1,2ml.. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
HIDROXIDO DE CÁLCIO, cimento, em pasta, radiopaco ,
presa rápida: rápido endurecimento,,biocompatível ,sem
eugenol Registro na Anvisa 10186370010. Embalagem:
conjunto com 02 bisnagas, espátula e bloco de
manipulação, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, uso odontológico,PA, em pó.
Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
HIPOCLORITO de sódio 1%, solução bactericida, 1 litro,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
HIPOCLORITO de sódio 2,5%, solução bactericida, 1 litro,
para irrigação de canais radiculares, 1 litro, uso
odontológico, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
HIPOCLORITO de sódio 5%, solução bactericida, 1 litro,
para irrigação de canais radiculares, 1 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
IODOFÓRMIO Embalagem: frasco com 10g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, restaurações de
dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos
de erosões em regiões cervicais não cariosas,para
tratamento restaurador atraumático (ART), cimentações
provisórias de coroas,autopolimerizável, é um cimento de
presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à
dentina sendo desnecessário a criação de retenções.
Indicado para ART. Biocompatível, maior capacidade de
liberação de flúor com finalidade anticariogênica, alta
viscosidade, maior capacidade de recarga de flúor. Cimento
à base de ionômero de vidro de presa química, para
restauração dental apresentado na forma de pó que deve
ser misturado ao ácido poliacrílicono momento da sua
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utilização. Registro na Anvisa , com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério
da saúde..
KIT alavanca uso odontológico infantil, seldin (1,2,3) , em
aço inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
KIT alavanca uso odontológico, seldin (1,2,3) , em aço
inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, para auxiliar na
orientação da angulação do aparelho de Raios-X
odontológico, resultando em imagens radiográficas
padronizadas e nítidas. Kit com 1posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador
para molar superior direito e inferior esquerdo, 1
posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito,
3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento.
Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.ADULTO
KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, para auxiliar na
orientação da angulação do aparelho de Raios-X
odontológico, resultando em imagens radiográficas
padronizadas e nítidas. Kit com 1posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador
para molar superior direito e inferior esquerdo, 1
posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito,
3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento.
Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.INFANTIL
KIT sugador uso odontológico, endodontico, inox,
embalagem com sugador e três pontas de diferentes
diâmetros,com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
KIT, cirúrgico, estéril, descartável. Contendo no mínimo: 01 campo cirúrgico impermeável para mesa auxiliar de
instrumental e superfícies em geral, dimensões de 0,70m x
0,70m. - 01 campo cirúrgico fenestrado para paciente
PP30grs/m² com dimensões mínimas de 1,40mx0,90 m.- 02
toalhas de Mao em tecido absorvente.- 02 aventais
cirúrgicos de manga longa com punho de látex - 02 protetor
para refletor/luminária.- 02 Campos protetores para cabos e
Sugador. Embalagem individual dupla, podendo ser com o
próprio campo impermeável de mesa e envelope dupla face
de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com
poliéster, permitindo apresentação asséptica e indicador
químico de segurança do processo de esterilização, tipo de
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esterilização, apresentação, prazo devalidade e dados do
MS. O produto apresentado pelo fornecedor deve conter:
Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA e
estar de acordo com a Norma técnica brasileira
ABNT14990-6.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 12B.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 15.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.Caixa com 100 unidades.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.11.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.15C.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.
LAMPARINA, uso odontológico, em aço inoxidável, a álcool,
sem tampa, tamanho médio. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
LENÇOL DE BORRACHA, é produzido de látex natural e
utilizado para isolamento absoluto do campo operatório,
reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó.
Embalagem com 26 unidades.
LIMA PARA OSSO, 18cm. Produzido em Aço Inoxidável
AISI 304 e AISI 420.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 25 mm, n° 45-80. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
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comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 45-80. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
MANDRIL uso odontológico, em latão cromado, para
borracha abrasiva tipo lápis, utilizado em peça de Mão.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 5 x 50 cm,
para amalgama. Embalagem: rolo com dados de
identificação do produto e marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 7 x 50 cm,
para amalgama. Embalagem: rolo com dados de
identificação do produto e marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
MOLDEIRA INFANTIL PERFURADA DE
ALUMÍNIOMaterial em Alumínio de alta
qualidade. Dimensionamento e acabamento perfeito dos
furos.Cabo mais espesso que permite uma empunhadura
segura e perfeita, com o mínimo de flexão na
moldagem. Registro ANVISA. Embalagem com 7 peças,
sendo: Superior 1, 2 e 3 + Inferior 1, 2, 3 e uma Giratória
nº 88. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, dupla, para
aplicação de flúor, tamanho adulto. Embalagem caixa com
100 unidades. Com dados de identificação do produto,
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marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, dupla, para
aplicação de flúor, tamanho infantil. Embalagem caixa com
100 unidades. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS,
alumínio,
autoclavável,
perfurada,
Embalagem com 11 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4, 5) ,
5 Inferiores (1, 2, 3, 4, 5) e uma Giratória nº 87. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS, plásticas , uso odontológico, jogo com 8
moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4),
04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4). Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,jogo com 8
moldeiras, para moldagem de desdentado total. .
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,jogo com 9
moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4),
04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4), 01 giratória 87. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
ÓLEO, o lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de
baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua
fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de
instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto,
este suporta altas temperaturas (temperatura de
esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante
e lubrificante. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível
para todos equipamentos uso odontológico, para
lubrificação de peças de mão de alta e baixa rotação.
Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PAPEL, carbono dental, para uso odontológico, dimensões
25 x 110 mm, na cor preta, para definir a mordida e a
articulação. Apresentação: bloco com 12 folhas.
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, Kit com 2 tubos de
2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de
glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio
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radiopaca, indicada para o tratamento dos canais
radiculares .Marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
PASTA DEHIDROXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONO,
Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2
tubos de 2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de
hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento
dos canais radiculares. Reúne as propriedades da pasta de
hidróxido
de
cálcio
(Calen)
com
as
do
paramonoclorofenolcanforado.O PMC associado à cânfora
melhora os resultados clínicos em função da sua maior
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
PASTA MOLDAGEM, componentes eugenol, óxido de
zinco, resina mineral, óleo vegetal, apresentação 2
bisnagas 60 gramas, base e catalizador, aspecto físico
pastoso, cor rosa, aplicação moldagem de desdentados
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
PASTA para tratamento de alveolite, isenta de eugenol,
com própolis, de uso odontológico. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PASTA PROFILATICA 90g tutti-fruti, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PEDRA para afiar instrumentais, 10cm X 2,5cm, de uso
odontológico, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
PEDRA POMES, indicado para limpeza e polimento do
esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.
Embalagem com 100g. Prazo de validade e registro na
ANVISA.
PINÇA ANATÔMICA, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA CLÍNICA n°317, conhecida como pinça de algodão,
aço inoxidável, autoclavável, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
PINÇA DE ADISON, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA DE MÜLLER, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA GOIVA CURVA, em aço inoxidável. Embalagem
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individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA HEMOSTÁTICA RETA, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA,
Indicado para conduzir e abrir o grampo para ser colocado
no dente ou na raiz, fabricado em aço Inoxidável AISI420,autoclavável, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA, uso odontológico, com ponta serrilhada curva, para
algodão, comprimento de 17cm, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
PINÇA, uso odontológico, goiva reta, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
PINCEL, uso odontológico, tipo brush, aplicador de
adesivo, descartável. Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso odontológico. Cx. com
25 unidades. Marrom, Grossa.
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso odontológico. Cx.
com 50 unidades. Marrom, Fina.
PLACA, uso odontológico, de vidro, para manipulação,
dimensões 15 x 7 x 10 mm.
PONTEIRA PARA PROFILAXIA FALCIFORME,indicada
para os casos simples, como destartarização, remoção de
depósitos subgengivais. A ponteira forma um traçado
elíptico ao vibrar. Ponteira para uso universal .Corte em
todos os lados. Garantia: 3 meses. Registro na Anvisa
PONTEIRA ULTRASSOM PERIO, a ponteira forma um
traçado elíptico ao vibrar. Autoclavável a 135°. Ponteira
para uso exclusivo no Ultrassom ALT .Garantia: 3 meses.
Registro na Anvisa
PONTEIRA ULTRASSOM UNIVERSAL, a ponteira forma
um traçado elíptico ao vibrar. Ponteira universal utilizada
para qualquer procedimento periodontal. Ponteira para uso
exclusivo no Ultrassom ALT . Autoclavável a 135°. Garantia:
3 meses. Registro na Anvisa
POTE, uso odontológico, Dappen, de plástico. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
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data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
POTE, uso odontológico, Dappen, de silicone. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
POTE, uso odontológico, Dappen, de vidro. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PRENDEDOR
DE
BABADOR
JACARÉ
CORRENTE,utilizado para prender babadores e
guardanapos no paciente. Prendedor corrente com elos
trançados, medida: 45 cm, metal.
RASPADOR DE TÁRTARO, ponta Morse, Mccall.
Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
RASPADOR GOLD MAN, para tártaro. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
REGUA ENDODÔNTICA, milimetrada, alumínio, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A2.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A1.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
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e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas
altamente
discretas.
Cor
esmalteA2.Porcentagem de carga em volume:
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
A3,5.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas
altamente
discretas.
Cor
esmalteA1.Porcentagem de carga em volume:
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
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partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
B1.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA
COMPOSTAmicrohíbrida,fotopolimerizável,radiopaca Composição: à base
de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio
fluoretado e partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. COR OA1
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
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proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A2
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR B1
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
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utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde COR A3
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR OA3
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
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físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.COR AO2
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm.Possuri fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A3,5
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm.Possuri
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
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de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde COR A1
RESINA FLOW BULK, uso odontológico, fluido de baixa
contração de polimerização SDR, utilizado como base de
restaurações posteriores que oferece possibilidade de
preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e
adaptação cavitária. Cor A2. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA FLOW BULK, uso odontológico, fluido de baixa
contração de polimerização SDR, utilizado como base de
restaurações posteriores que oferece possibilidade de
preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e
adaptação cavitária. Cor A3. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: .
COR A3. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
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elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: .
COR A2. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa:
Cor A1; . Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
RESINA, uso odontológico, acrílica, autopolimerizável, em
po, incolor. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA, uso odontológico, acrilica, autopolimerizavel, em
po, rosa. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA, uso odontológico, autopolimerizavel, liquido, a
base de monomero de metil metacrilato, indicado para
consertos, reebasamentos e adiçõesdentinatárias.
Embalagem contendo 01 frasco com 250 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESTAURADOR PROVISÓRIO, Recomendado em
inúmeras aplicações, como base sedativa, forrador de
cavidades, curativo selante, e cimentação temporária de
coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias,
quando remoções são planejadas, deixando o
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240
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remanescente para servir de base intermediária sob
restaurações permanentes. Registro na Anvisa. Pó com
50g e liquido com 20ml.Data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da saúde.
REVELADOR para processamento manual de filmes
radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
SELANTE, uso odontológico, para fóssula e fissuras,
fotopolimerizável, possui 50% em peso de cargas
inorgânicas.Validade: 18 meses.. Embalagem: caixa com
01 tubo de 2g.Matizado.Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SERINGA, uso odontológico, carpoule, em aço inox, para
anestesia. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e registro no Ministério da
Saúde.
SINDESMÓTOMO DUPLO, n°01, uso odontológico,
Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
SINDESMOTOMO, descolador gengival, em aço inoxidável,
com uma extremidade para dentes superiores (reta) e outra
para inferiores. Embalagem contendo dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
SUGADOR CIRURGICO, produto esterilizado em óxido de
etileno, fabricado em resina ABS, produto descartável,
possui ponteira removível. Caixa com 20 unidades.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SUGADOR ENDODÔNTICO, descartável, atóxico.
Embalagem com 20 unidades, dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SUGADOR, uso odontológico, descartável. Embalagem:
pacote com 40 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
TAÇA DE BORRACHA, uso odontológico, abrasivas.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
TAÇA DE BORRACHA, uso odontológico, crescente,
montada para contra ângulo. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
TESOURA CIRÚRGICA tipo goldman/fox n°16, curva, em
aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de
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identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
TESOURA, DE METZENBAUM, 23cm, reta, em aço
inoxidável. Embalagem individual com dados de
Unid
identificação do produto procedência data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
TESOURABUCK para curativo ponta 1/2 lua, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
Unid
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, 4 mm, para acabamento de
resina. Embalagem: caixa com 150 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de Pacotes
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 4 mm, para
acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do Pacotes
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 6 mm, para
acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca
Pacotes
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
TIRA, uso odontológico de poliester, de 4mm Embalagem:
caixa com 50 unidades, com dados de identificação do
Pacotes
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e rgistro no Minsterio da Saúde.
VASELINA sólida. Embalagem: pote com 90 gramas, a
embalagem do produto deverá conter a seguinte
impressão:" venda proibida pelo comercio. " Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
Unid
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais
de origem traduzido por tradutor oficial.
VERNIZ, uso odontológico, com flúor. Embalagem: caixa
com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml
de solvente, com dados de identificação do produto, marca
Unid
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE (POR EXTENSO)
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LOTE II: MATERIAIS LABORATORIAIS
Item
Produto
01 Acido Úrico Enzimático Colorimétrico
02 Albumina Colorimétrica 200/400 Testes
03 Amilase Cinética

Und
Kit
Kit
Kit

Qtde
40
10
10

Preço
R$
R$
R$

Total
R$
R$
R$
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18
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Amilase Método Colorimétrico C/100 Testes
Anticoagulante Citrato 500ml
Anticoagulante Edta 500ml
Anticoagulante Fluoreto 500ml
Aslo Estreptolisina Latex
Bilirrubina Calibração 10/60 Testes
Bilirrubina Colorimétrica 110/276 Testes
Calcio Colorimetrico
Cálice Graduado De Vidro 250 Ml
Câmara De Neubauer Dupla Melhorada
Cesta Para Corar Lâminas, Capacidade 10 Lâminas
Cesto Em Inox Tipo Berco Para Corar 18 Laminas
Ck Mb Uv Liquida 50/100
Ck Nac Uv Cinética 50/100
Cloretos Colorimétrico
Colesterol
Enzimático
Monoreagente 200ml
Creatinina Cinética 200 Ml
Cronômetro Digital P/Uso Geral Em Laboratórios,
Que Marca Hora, Minutos E Segundos, Calendário.
Mês, Dia E Ano, Alarme Sonoro Para Indicação De
Hora E
Termino. Resistencia A Agua.
Curativo Bandagem Adulto C/500 Und
Curativo Bandagem Infantil C/500 Und
Dia Cleaner Ax - 1.000 Ml
Dialyse A Ax - 1.000 Ml
Diaton - Lmg Ax - 20 Litros
Escova Para Lavar Tubo 5 Ml
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 40
Tubos De 20 Mm
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 60
Tubos De 16 Mm
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 90
Tubos De 13 Mm
Fator Reumatóide Látex
Fita Para Impressora Do Aparelho Microline
320 Turbo
Fita Reagente P/ Urina 10 Áreas C/ Densidade
(Parâmetros) C/ 100 Tiras Teste
Fosfatase Alcalina Cinética 120/240 Testes
Gama Gt (Glutamiltransferase) Com 100
Testes
Giemsa Corante Hematologico 500ml
Glicose Enzimática Monoreagente 500ml
Hdl Colesterol
Lamínula Para Microscopia 22 X 22 Mm C/ 100 Unidades
Lamínula Para Microscopia 24 X 32 Mm C/ 100 Unidades
Lâmpada

Para

Microscópio

(Halogênio)6v/10w

Cx
Und
Fr
Und
Fr
Kit
Kit
Kit
Und
Und
Und
Und
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

10
10
10
10
15
10
10
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30
01
02
02
10
10
10
20
40
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Und

02

R$

R$

Cx
Cx
Fr
Fr
Bd
Und

10
10
20
20
20
50

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Und

2

R$

R$

Und

2

R$

R$

Und

2

R$

R$

Frs

30

R$

R$

Und

04

R$

R$

Kit

50

R$

R$

Kit

10

R$

R$

Kit
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R$

R$

Fr
Kit
Kit
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20
10
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45
46
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52
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54
55
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64
65
66
67
68
69
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71
72
73
74
75
76
77
78

Lipase Colorimétrica
Líquido De Turk 500ml
Lugol 2% C/ 30ml
Magnésio Monoreagente Para 200 Testes
(Reagente N°1 De Cor – 2 X 100 Ml + Reagente N°2
Padrão – 1 X 3 Ml)
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 1.000
Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 10 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 100 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 20 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 200 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 25 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 50 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 500 Mcl
Micropipeta Volume Variável 100-1000 µl
Micropipeta Volume Variável 10-100 µl
Micropipeta Volume Variável 5-50 µl
Panotico Para Coloração Rápida 3 X 500 Ml
Panotico Para Coloração Rápida Nº 01
1 X 500 Ml
Panotico Para Coloração Rápida Nº 02
1 X 500 Ml
Papel Filtro (Qualitativo 7,0) C/ 100
Pêra Para Pipeta De Vidro
Pipeta Sorológica Graduada - 02 Ml - 1/100
Pipeta Sorológica Graduada - 05 Ml - 1/100
Pipeta Sorológica Graduada - 10 Ml - 1/10
Placa De Kline De Vidro 6x8cm C/ 12
Escavações
Ponteiras Gilson Amarelas 0 A 200 Mcl - 1.000
Undades
Ponteiras Gilson Azuis 200 A 1.000 Mcl - 1.000
Undades
Proteína C Reativa Latex 50/100 Testes
Proteínas Totais Colorimétrica - 200/500
Testes
Sangue Controle Para O Micro 60
Soro Anti A - 10 Ml
Soro Anti B - 10 Ml
Soro Anti D - 10 Ml
Soro Controle P (Biocontrol P) - 3ml
Tempo De Tromboplastina Parcial Ativado
(Ttpa) Teste
Tempo Protrombina (Tp) 10 Frs X 2 Ml - 100
Testes
Teste Rápido De Gravidez Beta Hcg C/ 100
Fitas
Teste Colorimétrico Para Determinação Da Proteína
Total
Urina
E
Fluido

Kit
Fr
Fr

05
05
05

R$
R$
R$

R$
R$
R$

Kit

04

R$

R$

Und

04

R$

R$

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Cx

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
20

R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
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Frs

10

R$

R$

Frs

10

R$

R$

Pct
Und
Und
Und
Und

20
05
10
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R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

Und

02

R$

R$

Pct

10

R$

R$

Pct

10

R$

R$

Frs

40

R$

R$

Kit

10

R$

R$

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

01
5
5
5
02

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

Kit

15

R$

R$

Kit

15

R$

R$

Cx

15

R$

R$

Kit

04

R$

R$

R$
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Cerebroespinhal (Líquor)
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Timer Tipo Relógio Despertador Moldado Em Plástico
Rígido, Timer Ajustavél De 0 A 60Minutos.
Transaminases Alt (Gpt) Cinética - 6/120
Testes
Transaminases Ast (Got) Cinética - 6-/12
Testes
Triglicerides Monoreagente - 200 Testes
Tromboplastina
Cálcica
Para
A
Determinação Do Tempo De Protrombina Em Uma Etapa
Troponina C/ 20 Testes
Tubo Capilar Para Microhematocrito Sem
Heparina C/ 500 Unidades
Tubo De Ensaio Plástico 12 X 75 Mm Com Tampa
Tubo De Vacutainer C/ Fluoreto 4 Ml - 100
Undades
Tubo De Vacutainer Silic. Para Soro 05 Ml 100 Undades
Tubo De Vacutainer Silic. Para Soro 10 Ml - 100 Undades

Und

04

R$

R$

Kit

15

R$

R$

Kit

15

R$

R$

Kit

20

R$

R$

Kit

10

R$

R$

Kit

20

R$

R$

Frs

5

R$

R$

Und

5.000

R$

R$

Cx

03

R$

R$

Cx

03

R$

R$

Cx

03

R$

R$

5

R$

R$

5
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
15
15

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Tubo Cônico Graduado De Plástico 12 Ml C/
Pct
100
Tubo Cônico Graduado De Plástico 15 Ml C/ 100
Pct
Tubo De Acrilico 5 Ml
Und
Tubo De Ensaio Vidro 12 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 12 X 75 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 13 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 15 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo Para Vhs De Vidro 9mmx120mm
Und
Uréia Enzimática - 500/1000 Testes
Kit
Vdrl Pronto Para Uso - 300 Testes
Fr
VALOR TOTALDO LOTE (POR EXTENSO)

4 – PRAZO, CONDIÇÔES E LOCAL DE EXECUÇAO DO CONTRATO:
4.1 - O contratado deverá obedecer rigorosamente a todas as condições do contrato a ser firmado com o Município,
previamente estabelecidas no Edital, bem como as demais normas estabelecidas neste e no contrato.
5 – FORMA DE FORNECIMENTO:
5.1. O prazo de entrega do objeto licitado será de até 10 (DEZ) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho/ORDEM
DE FORNECIMENTO;
5.2 – O fornecimento de Materiais Odontológicos e Laboratoriais deverá ser executado mediante solicitação da
Secretaria de Saúde, de forma imediata e/ou de maneira parcelada de acordo a necessidade deste Município;
5.3 – O transporte, descarga e montagem dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa
Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente;
5.4 – A Contratada somente receberá pelos produtos entregues e/ou serviços prestados;
5.5 – Em cada entrega deverá ser emitida a Nota Fiscal para pagamento com a quantidade dos produtos entregues;
5.6 – A entrega fica condicionada a aceitação por parte do fiscal designado para receber, conferir e aceitar o produto;
5.7 – Os materiais deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos, e deve conter,
obrigatoriamente, a especificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue;
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5.8 – Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens que atendam as Normas Técnicas Brasileiras, originais
intactos, apropriadas para armazenamento de forma a preservar a entrada de umidade, poeira e proteção contra
alterações de qualidade e cor;
5.9 – Materiais sem identificação serão rejeitados no ato da entrega;
5.10 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da possível imperfeita qualidade dos produtos;
5.11 – Os produtos serão fornecidos rigorosamente dentro das especificações. Verificando-se defeito(s) no(s) bem(ns),
a contratada será notificada para saná-lo ou substituir, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo;
5.12 – O produto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações irregulares e reiterados vícios
ao longo do prazo de validade e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de
Referência, Normas Técnicas, Laudos de Análises Laboratorial, Laudos Técnicos e de Aprovação, ainda que
constatados depois do recebimento dos produtos, ficará a fornecedora ciente de que o ato do recebimento não importará
sua aceitação.
5.13– O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão das notas fiscais de
fornecimento e atesto do Setor Competente.
5.14 – Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
5.15 - O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas tais como: as
correspondentes à mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros
- inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, para a entrega nesta
cidade Morpará - Bahia.
5.16 - Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado
após a data de abertura deste processo e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma
da lei.
5.17 - Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não
tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
6 - VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O prazo de vigência da futura contratação será de até 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.
6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitado ao total de 60 (sessenta) meses, conforme Art. 57, inc II
da Lei 8.666/93

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO
7.1. - O custo estimado (Sigiloso) foi elaborado com base em pesquisas de preço de mercado, juntada ao processo.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
8.1 – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato firmado e do edital da licitação, sujeitando-se às
sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, bem como alterações posteriores e
demais Legislação pertinente.
8.2 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à contratante ou terceiros, tendo
como agente a contratada, pessoas prepostos ou estranhos;
8.3 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer ônus à CONTRATANTE.
8.4 - Manter durante toda a execução do contrato as mesmas características e condições de habilitação e qualificação
técnica apresentada durante o processo licitatório.
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8.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8.6 – Arcar com despesas de logística, alimentação, hospedagem e outras que ocorrerem, durante a execução do objeto
deste contrato.
8.7 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.
8.8 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.
8.9 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade
com as normas e determinações em vigor.
8.10 – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
8.11 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.12 – Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
8.13 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
8.14 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, como marcas
dos produtos de acordo as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.16 – Cumprir o fornecimento dos Materiais Odontológicos e Laboratoriais de forma eficiente e o mais célere possível.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A contratante obriga-se a:
9.1 – Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
9.2 – Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
9.3 – Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou
incorretas.
9.4 – Encaminhar a CONTRATADA as requisições de serviços e/ou fornecimento; publicar o resumo do contrato e
adiamento que houver na imprensa oficial, conforme estipula § único do art. 61 da Lei n. º 8.666/93.
9.5 – Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as
penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério,
exijam medidas corretivas e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA.
9.6 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o instrumento
contratual e as especificações constantes neste Termo de Referência;
9.7 – Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços;
9.8 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.9 – Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
9.10 – Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das Normas
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estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital e seus anexos;
9.11 – Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
9.12 – Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados
pela FISCALIZAÇÃO.
9.13 - Publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme estipula § único do art. 61
da Lei n. º 8.666/93
10 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos pelos servidores: Reinilton Barbosa Chagas, técnico do laboratório e Raylle Thayna Santos
Silva, Coordenação do Centro de Abastecimento Farmacêutico de Nível Superior, tel. (77) 3663-2486, representantes
da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2 – O(s) representante(s) da Contratante deverá(ão) ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
10.3 – A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referência.
10.4 – A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto, devendo haver o
redimensionamento no pagamento sempre que a CONTRATADA: a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou
não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou b) deixar de utilizar materiais e recursos
humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
10.5 – Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.
10.6 – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade,
que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
10.7 – O(s) fiscal(is) poderá(ão) realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
10.8 – O(s) fiscal(is), ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execução do serviço, deverá(ão) comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.9 – O(s) representante(s) da Contratante deverá(ão) promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei
13.303 de 2016.
10.10 – O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82,83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016.
10.11 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993
11- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 – Para infrações de pequena relevância – Advertência;
11.2 – Para infrações de media relevância – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
11.3 – Para infrações de grande relevância – Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo:
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a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
b) Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação;
c) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no
prazo de até 05 (cinco) anos, e
d) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso III, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Ocorrendo atrasos na execução do objeto contratados com base na presente licitação, o futuro contratado
poderá ser penalizado conforme abaixo:
11.4 - atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias na execução do objeto – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos
produtos entregues em atraso;
11.5. - atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias na execução do objeto – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos
produtos entregues em atraso;
11.6 - atraso superiores a 10 (dez) dias na execução do objeto - poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com as
cominações previstas neste Edital.
§ 1º – O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos relativos a este Contratados, eventualmente existentes.
§ 2º - O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas
12. FONTE DE RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE:
02.14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU
02.15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PROJETO / ATIVIDADE:
10.301.003.2056 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica
10.302.003.2062 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial.
10.301.003.2066 – Enfrentamento da Emergência Nacional de Saúde
10.303.008.2058 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica
10.305.008.2059 Desenvolvimento das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde
10.302.008.2062 Gestão dos Serviços e Ações da Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita
FONTE:
6102; 0214 e 0114
A verificação definitiva de disponibilidade de dotação orçamentária correspondentes à execução do futuro contrato
será indicada pelo Departamento de Contabilidade, após solicitação do setor competente.
13. DO PAGAMENTO:
13.1. O pagamento das despesas deste Termo de Referência será efetuado pelo Município de Morpará - BA, mediante
a apresentação da Nota Fiscal referente ao fornecimento, devidamente atestada pela Administração.
13.2. São condições necessárias para a liquidação e o pagamento das despesas deste contrato:
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a) Fatura dos serviços prestados devidamente aprovados e o respectivo documento fiscal atestado pela unidade
gestora do contrato.
b) Originais da Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Receita Federal, em conjunto com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Fazenda do
Estado do domicílio ou Sede do licitante, Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Municipal do domicílio ou
Sede do licitante, Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, (validas e regulares).
13.3. Os pagamentos das faturas serão efetuados em até 30(trinta) dias após prestação dos serviços/fornecimento e
apresentação do documento fiscal atestado por funcionário responsável.
13.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
13.5. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após
a data de abertura deste processo e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
Morpará - BA, 19 de Setembro de 2022

EDILTON ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de saúde
Decreto 276 de 14 de setembro de 2021
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
AO
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote

PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE:

E-MAIL:

INSC. ESTADUAL:

CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA:

REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

OBJETO:

LOTE I: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

ITEM
1

2

3

4

LOTE 01- MATERIAL DE CONSUMO
ESPECIFICAÇÕES DETALHADA
MEDIDA
ABRIDOR de boca expandex, infantil, em acrilico,
transparente, indicado para o uso odontológico,
esterilização em autoclave a 137°C, esterilização química.
ABRIDOR de boca expandex, uso odontológico, adulto,
em acrilíco, transparente, esterilização em autoclave a
137°C, esterilização química.
ABRIDOR DE BOCA, uso odontológico, em borracha
colorida, tamanho G. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data e
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ABRIDOR DE BOCA, uso odontológico, em borracha
colorida, tamanho infantil. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data e
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

QUANT VLR UNIT.

TOTAL

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$

Unid

6

R$

R$
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5

6

7

8

9

10

11

ÁCIDO, fosfórico a 37%, uso odontológico, para
condicionamento de esmalte. Embalagem plástica com 03
seringas de 2,5 ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
ÁCIDO, uso odontológico, EDTA 17%, para endodontia.
Embalagem: frasco com 20ml, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
ADESIVO autocondicionante, solvente a base de
etanol,pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto
seca. A sua exclusiva química possibilita a reidratação das
fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida
mesmo com a dentina ressecada. Pode ser usado como
silano nas cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de
lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava
Zircônia. Permite maior adesão ao esmalte, utilizado como
primer metálico.Aumenta a adesão na técnica
autocondicionante.Confere maior longevidade ao adesivo
(não necessita de refrigeração).Baixíssima sensibilidade
pós-operatória. Rendimento: Até 200 restaurações. Prazo
de validade e registro no Ministério da saúde.
ADESIVO,primer e adesivo em um só frasco. Solvente à
base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que
faz com que o adesivo apresente a mesma performance da
primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de
carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à
dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita
desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão.
Pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca. A
sua exclusiva química possibilita a reidratação das fibras
colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo
com a dentina ressecada. Pode ser usado como silano nas
cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de lítio),
cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia.
Permite maior adesão ao esmalte. Utilizado como primer
metálico. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o
que possibilita a realização de até 280 restaurações (em
média 1 gota por restauração). Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
AFASTADOR de minesota, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data
de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
AFASTADOR Farabeuf pequeno, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
AGULHA CURTA, uso odontológico, gengival, descartável,
esterilizada, com cânula de comprimento entre22 e 25 mm,
CALIBRE 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizado;

Pacotes

30

R$

R$

Unid

30

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Caixas

50

R$

R$
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade
nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior
a 4 anos. Embalagem caixa com 100 unidades e registro
no Ministério da Saúde.
AGULHA EXTRA CURTA, uso odontológico, gengival,
descartável, esterilizada, extra curta, com cânula de
comprimento de ate 15 mm, que possua bisel triplo e seja
siliconizado; deve possuir gravação de marca, tamanho,
lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de
validade superior a 4 anos. Embalagem caixa com 100
unidades e registro no Ministério da Saúde.
AGULHA LONGA, uso odontológico, gengival, descartável,
esterilizada, 27 G, longa. Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
ALGINATO Absorção rápida da água. Fácil mistura. Massa
homogênea e superfícies lisas e compactas. Longa
conservabilidade do molde.. Embalado em atmosfera
modificada. Garantia de 5 anos. Alginato elástico. Tempos
de trabalho e presa rápidos. Tixotrópico. Livre de
poeira.Embalagem: pacote de 453g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
ALGODÃO, rolo 500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental, aglutinado
trancado Embalagem: pacote com 100 roletes , n02, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde
ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental, aglutinado
trançado Embalagem: pacote com 100 roletes, n01, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde
AMALGAMA, uso odontológico, pre-dosificado em cápsula
de 01 porção contendo: - 400mg de liga(40% de prata,
31,1 de estanho e 28,7% de cobre )- 368 mg de mercúrio
Embalagem: caixa com 50 cápsulas.
AMALGAMA, uso odontológico, pre-dosificado em cápsula
de 02 porções contendo: - 400mg de liga(40% de prata,
31,1 de estanho e 28,7% de cobre )- 368 mg de mercúrio
Embalagem: caixa com 50 cápsulas.
ANESTÉSICO ARTICAINA, isento de metilparabeno,
maior hidrossolubilidade, maior difusão nos tecidos
ósseos, evitando em muitos casos a desconfortável
complementação palatina.Embalagem em blisters lacrados
com 10 tubetes, minimizando a contaminação

Caixas

20

R$

R$

Caixas

10

R$

R$

Pacotes

30

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Pacotes

200

R$

R$

Pacotes

200

R$

R$

Pacotes

20

R$

R$

Pacotes

5

R$

R$

Caixas

10

R$

R$
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21

22

23

24

25

26

27

28

externa.Acondicionados em tubetes de cristal, que:
permitem a melhor visualização do refluxo
sanguíneo,minimizam a dor durante a aplicação, pela
maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado.
Apresentação: caixa com 50 tubetes
ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA1:100.000. Anestésico
injetável local, com cada ml contendo 20 mg de Cloridrato
de Lidocaína, 10 microgramas de Epinefrina , também
conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno,
envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e êmbolos
siliconizados. Cada tubete devera estar envolvido por
adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em
caso de quebra. O produto devera estar alojado em
blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação:
caixas com 50 tubetes.
ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR: Anestésico injetável local, com cada ml
contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de
Metilparabeno envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e
êmbolos siliconizados. Cadatubete devera estar envolvido
por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em
caso de quebra. O produto devera estar alojado em
blísteres lacrados com 10 tubetes e caixa com 50 tubetes
ANESTESICO TÓPICO, uso odontológico pote com 12g ,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
ARCO de ostby, simples, para uso odontológico,
confeccionado em material plástico, tamanho adulto.
Embalagem individual contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg.
ANVISA.
ARCO de ostby, simples, para uso odontológico,
confeccionado em material plástico, tamanho infantil.
Embalagem individual contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e Reg.
ANVISA.
ARCO tipo young, metálico, adulto, em forma de "U", para
uso odontológico. Embalagem individual contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e Registro na Anvisa.
BABADOR IMPERMEÁVEL,confeccionado em duas
camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de
plástico (atóxico), sem adesivo, alto potencial de absorção,
dimensões: 30 x 40 cm.Embalagem com 100 unidades,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e data de fabricação.
BICARBONATO DE SÓDIO, no mais alto grau de pureza
disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de
placa bacteriana. Por possuir granulação EXTRA FINA,

Caixas

100

R$

R$

Caixas

50

R$

R$

Unid

50

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Unid

5

R$

R$

Pacotes

100

R$

R$

Unid

10

R$

R$
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29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa
danos ao esmalte e gengiva.500g Não entope o
equipamento.Grau de pureza de 99,9% Registro na Anvisa
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, lote e registro no Ministério da saúde.
BISTURI DE KIRKLAND.Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
BISTURI DE ORBAN. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor azul. Embalagem unitária com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor marrom. Embalagem unitária com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para
acabamento e polimento em oclusais metálicas tipo lápis,
cor verde. Embalagem unitária com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico Endo Z 23mm, alta rotação.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1011. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1012. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1012. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1013. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1013HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação

Unid
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R$
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Unid
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R$
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Unid
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R$
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20

R$

R$

Unid
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R$
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R$
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50

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Unid

50

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Unid

20

R$

R$
Página 67 de 118

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

N°1014 HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1014. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1015. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1015. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1045. HL Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135 Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135F Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°2135FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118.Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118F.Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3118FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168F. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
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BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3168FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195 Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195F. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°3195FF. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA LARGO PEESO CA, fabricada em aço inoxidável
com 13%,cromo nos números de 1 a 4. Diâmetro 0,70mm,
0,90mm,1,10mm e 1,30mm respectivamente. Com 32mm,
haste de 19mm e cabo em pequenos entalhes indicando a
numeração da broca com ponta inativa. Blister com 06
unidades, identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA LÊNTULO AR de Baixa Rotação, Espiral para
levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior
do canal, nº 1-4 - 25mm . Embalagem com 04 UNIDS, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 701 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 702 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA tronco cônica haste longa 703 . Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto de
tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada
para odontossecção e corte/desgaste de osso, (Curta) Nº
313 - 22mm. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto de
tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Utilizada
para odontossecção e corte/desgaste de osso, (longa) Nº
314 - 28mm. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
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BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111 .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111F .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1111FF .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190 .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190F .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, de uso odontológico, diamantada, de alta rotação
N°1190FF .Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para
alta rotação, esférican. 06. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste longa para
alta rotação, esférican. 08. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, baixa rotação,
CA,carbide, n. 06. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, baixa rotação,
CA,carbide, n. 08. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, CA, baixa
rotação,carbide, n. 01. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica, CA, baixa
rotação,carbide, n. 05. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica,CA, baixa
rotação,carbide, n. 02. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
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no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, esférica,CA, baixa
rotação,carbide, n. 04. Embalagem individual, com dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, shofu, chama de vela, tamanho
padrão. Embalagem individual com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
BROCA, uso odontológico, shofu, esférica, alta rotação.
Embalagem individual com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°01, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°02, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°03, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°04, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
CAIXA, uso odontológico, perfurada, em aço inoxidável,
para esterilização, dimensões de 26 x 12 x 6 cm.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
CALCADOR, uso odontológico, simples, para endo, em
aço inox. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
CARIOSTÁTICO 30%, uso odontológico, para
odontopediatria Embalagem: frasco com 5ml com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CERA, uso odontológico, periférica, para bordo de
moldeiras, nº 07, a base de parafina, óleo mineral e corante.
Embalagem: caixa contendo 18 laminas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CERA, uso odontológico,utilidade, mole. Embalagem:
caixa com 05 placas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
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CIMENTO, uso odontológico, cirúrgico, sem eugenol,
composto de: - Base: Caprilico, ácido laurico, breu, resina,
estergun, petrolato, timol, cera de carnauba e aroma de
menta. - Acelerador: Óleo de linhaça, oxido de Zn, de MG,
pretolato, timol, pigmento mineral, estabilizante e aroma de
Caixas
menta. Embalagem: caixa com 01 bisnaga com 90 gr de
acelerador + 01 bisnaga com 90 gr de base, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
CIMENTO, uso odontológico, endodôntico, à base óxido de
zinco e eugenol Embalagem: kit com frasco de líquido com
10 ml e frasco de pó de com 12 g, com dados de
Caixas
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
COMPRESSA DE GAZE, 11 fios 100% algodão, alvejadas
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido,
corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5 x
7,5cm.Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral
Pacotes
em toda a sua extensão,9 Fios. Registro Anvisa.
Embalagem com 500 unidades dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, primeira serie, n.
15-40. Embalagem: caixa com dados de identificação do
Caixas
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-7 Embalagem:
caixa com dados de identificação do produto, marca do
Caixas
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-8 Embalagem:
caixa com dados de identificação do produto, marca do
Caixas
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de Guta Percha, segunda serie,
n. 45-80. Embalagem: caixa com dados de identificação do
Caixas
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de papel absorvente, n. 15-40
Embalagem: caixa com dados de identificação do produto,
Caixas
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
CONE, uso odontológico, de papel absorvente, n. 45-80
Embalagem: caixa com dados de identificação do produto,
Caixas
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
CONJUNTO de aspiração endodôntico, com 01 cânula e 03
agulhas nos diâmetros 2,0; 1,5; e 1,0 mm. Embalagem Conjuntos
individual, com dados de identificação do produto, marca do
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fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
CREME, dental, com mínimo de 1.500 PPM de flúor, ação
bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde
CUBA DE BORRACHA, para alginato, uso odontológico,
Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
CUNHA, uso odontológico, de madeira, para restaurações.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
CÚPULA pequena de assepsia, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
DESINFECTANTE, a base de quaternário de amônio de 5ª
geração, possui uma formulação exclusiva, que garante
eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos,
pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não
críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,
metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos,
linóleo, pisos, PVC e vinil), eficácia comprovada contra;
SalmonellaCholeraesuis, Staphylococcus aureus, e
Pseudomonasaeruginosa e H1N1/Influenza, pronto uso,
age por contato, atua em 5 minutos, efeito residual de até
12 dias, biodegradável, sem odor e cor, validade: 24 meses
, registro ANVISA.Embalagem 1 litro Identificação do
produto e marca do fabricante.
DIGLUCONATO de Clorexidina 2%, indicado para
assepsia. Embalagem com 100 ml. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
DISCO DE LIXA, uso odontológico, 5/8 polegadas, para
polimento de resina fotopolimerizável, composto de
poliéster, oxido de alumínio e resina. Diferentes
granulações utilizadas na sequencia correta resultam em
uma excelente lisura de superfície e consequentemente
em restaurações muito estéticas. Centro metálico facilita o
encaixe do mandril, que é específico para o sistema e
deve ser acoplado em contra-ângulo. Cores que facilitam a
sequencia de utilização. Embalagem: caixa com 100
unidades e o mandril , com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e data de fabricação.
ENDO PTC Embalagem: frasco com 25g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
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ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, cerdas macias,
de nylon, Com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas,
aparadas e Arredondadas uniformemente na mesma
altura, com feixes de cerdas Homogêneas, escova
compacta, cabeça arredondada, cabo opaco Anatômico,
(polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 cm podendo
Unid
Variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de
qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia
ou de qualquer outro laboratório Credenciado ou oficial e
Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de Acordo com a
Portaria vigente
ESCOVA, dental uso infantil, cerdas nylon macias, 4
fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas
uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo
reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com
empunhadura; Embalada individualmente em saquinho
Unid
plástico lacrado, tipo flow pack Apresentar certificado de
controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de
Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado
ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de
acordo com a Portaria vigente
ESCOVA, uso odontológico, dental de Robson, com cerdas
de silicone, contra angulo, baixa rotação, para profilaxia.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
Unid
do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
ESPACADOR, uso odontológico, digital, para endodontia,
em aço inox, calibre 15 a 40. Embalagem: caixa com 6
unidades com dados de identificação do produto, marca do Conjuntos
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
EUCALIPTOL Embalagem: frasco com 20ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
Unid
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.10ml
EUGENOL , frasco com 20ml, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
Unid
de validade e registro no Ministério da Saúde.
EVIDENCIADOR, uso odontológico, de placa dental
bacteriana, pastilha Embalagem com 60 pastilhas, caixa,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, Caixas
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
EXPLORADOR uso odontológico, duplo, numero 05, em
aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de
Unid
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
FICHA PARA RAIO X, 01 furos, utilizada para armazenar e
facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com Pacotes
100 unidades, papel 240gramas.
FICHA PARA RAIO X, 02 furos, utilizada para armazenar e Pacotes
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facilitar a visualização de filmes de raiox, embalagem com
100 unidades, papel 240gramas.
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, adulto, uso
odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, infantil, uso
odontológico, 3x4cm com 150un, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIO, de sutura, para uso odontológico, categute, cromado,
absorvível, agulhado 4.0. Embalagem caixa com 24
unidades, embalados individualmente, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIO, dental, rolo com no mínimo 500 m, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo,
cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24
unidades.
FIO, para sutura, em seda preta trançada odontológica, n 40, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm.
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Embalagem individual, em papel aluminizado e/ou papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unid.
FIXADOR, para processamento manual de filmes
radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 1,23%, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Sabor menta.
FLUOR, uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 %, 01
minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Sabor tutifruti.
FORMOCRESOL Embalagem: frasco com 10ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
FRESA, uso odontológico, em tungstênio, formato ogival,
para acabamento em acrílico. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
GESSO, uso odontológico, pedra tipo II. Embalagem:
pacote com 01 Kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
GESSO, uso odontológico, pedra tipo III, amarelo.
Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %,anti-séptico
bucal, em solução oral sem álcool. Embalagem: Frasco
com 1.000ml . Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
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GODIVA, uso odontológico, em placa. Embalagem: caixa
com 15 placas com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
GRAMPO PARA ISOLAMENTO, numeração variada, corte
e estampagem automática para manutenção de um padrão
de tamanho e forma, tratamento térmico a vácuo com
resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox,
acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga
dos olhos, rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia
de longa durabilidade. Registro na Anvisa: com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro
no Ministério da Saúde. Numeração dos grampos:
w8A,w2A,26,212,211,210, 209, 206, 208, 207, 202, 201,
200,14ª,14,0,00
HEMOSTÁTICO, uso odontológico, indicado para controle
das hemorragias menores e do fluido sulcular. Gel com
consistência adequada facilitando a aplicação. Não
deixaresíduos nem manchas e pode ser enxaguado.
Embalagem com 1 unidade de 1,2ml.. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
HIDROXIDO DE CÁLCIO, cimento, em pasta, radiopaco ,
presa rápida: rápido endurecimento,,biocompatível ,sem
eugenol Registro na Anvisa 10186370010. Embalagem:
conjunto com 02 bisnagas, espátula e bloco de
manipulação, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, uso odontológico,PA, em pó.
Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
HIPOCLORITO de sódio 1%, solução bactericida, 1 litro,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
HIPOCLORITO de sódio 2,5%, solução bactericida, 1 litro,
para irrigação de canais radiculares, 1 litro, uso
odontológico, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
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HIPOCLORITO de sódio 5%, solução bactericida, 1 litro,
para irrigação de canais radiculares, 1 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
IODOFÓRMIO Embalagem: frasco com 10g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, restaurações de
dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos
de erosões em regiões cervicais não cariosas,para
tratamento restaurador atraumático (ART), cimentações
provisórias de coroas,autopolimerizável, é um cimento de
presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à
dentina sendo desnecessário a criação de retenções.
Indicado para ART. Biocompatível, maior capacidade de
liberação de flúor com finalidade anticariogênica, alta
viscosidade, maior capacidade de recarga de flúor. Cimento
à base de ionômero de vidro de presa química, para
restauração dental apresentado na forma de pó que deve
ser misturado ao ácido poliacrílicono momento da sua
utilização. Registro na Anvisa , com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério
da saúde..
KIT alavanca uso odontológico infantil, seldin (1,2,3) , em
aço inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
KIT alavanca uso odontológico, seldin (1,2,3) , em aço
inoxidável. Embalagem com 03 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, para auxiliar na
orientação da angulação do aparelho de Raios-X
odontológico, resultando em imagens radiográficas
padronizadas e nítidas. Kit com 1posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador
para molar superior direito e inferior esquerdo, 1
posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito,
3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento.
Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.ADULTO
KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, para auxiliar na
orientação da angulação do aparelho de Raios-X
odontológico, resultando em imagens radiográficas
padronizadas e nítidas. Kit com 1posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador
para molar superior direito e inferior esquerdo, 1
posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito,
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3 dispositivos para mordida e 1 pote para armazenamento.
Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.INFANTIL
KIT sugador uso odontológico, endodontico, inox,
embalagem com sugador e três pontas de diferentes
diâmetros,com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
KIT, cirúrgico, estéril, descartável. Contendo no mínimo: 01 campo cirúrgico impermeável para mesa auxiliar de
instrumental e superfícies em geral, dimensões de 0,70m x
0,70m. - 01 campo cirúrgico fenestrado para paciente
PP30grs/m² com dimensões mínimas de 1,40mx0,90 m.- 02
toalhas de Mao em tecido absorvente.- 02 aventais
cirúrgicos de manga longa com punho de látex - 02 protetor
para refletor/luminária.- 02 Campos protetores para cabos e
Sugador. Embalagem individual dupla, podendo ser com o
próprio campo impermeável de mesa e envelope dupla face
de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com
poliéster, permitindo apresentação asséptica e indicador
químico de segurança do processo de esterilização, tipo de
esterilização, apresentação, prazo devalidade e dados do
MS. O produto apresentado pelo fornecedor deve conter:
Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA e
estar de acordo com a Norma técnica brasileira
ABNT14990-6.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 12B.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 15.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.Caixa com 100 unidades.
LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.11.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.

Kits

5

R$

R$

Kits

50

R$

R$

Caixas

5

R$

R$

Caixas

5

R$

R$

Caixas

5

R$

R$

Página 79 de 118

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.15C.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Caixa com 100 unidades.
LAMPARINA, uso odontológico, em aço inoxidável, a álcool,
sem tampa, tamanho médio. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
LENÇOL DE BORRACHA, é produzido de látex natural e
utilizado para isolamento absoluto do campo operatório,
reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó.
Embalagem com 26 unidades.
LIMA PARA OSSO, 18cm. Produzido em Aço Inoxidável
AISI 304 e AISI 420.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 25 mm, n° 45-80. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 45-80. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 25 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 15-40. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em aço inox,
comprimento 31 mm, n. 45-90. Embalagem: caixa com seis
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.
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MANDRIL uso odontológico, em latão cromado, para
borracha abrasiva tipo lápis, utilizado em peça de Mão.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 5 x 50 cm,
para amalgama. Embalagem: rolo com dados de
identificação do produto e marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 7 x 50 cm,
para amalgama. Embalagem: rolo com dados de
identificação do produto e marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
MOLDEIRA INFANTIL PERFURADA DE
ALUMÍNIOMaterial em Alumínio de alta
qualidade. Dimensionamento e acabamento perfeito dos
furos.Cabo mais espesso que permite uma empunhadura
segura e perfeita, com o mínimo de flexão na
moldagem. Registro ANVISA. Embalagem com 7 peças,
sendo: Superior 1, 2 e 3 + Inferior 1, 2, 3 e uma Giratória
nº 88. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, dupla, para
aplicação de flúor, tamanho adulto. Embalagem caixa com
100 unidades. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, dupla, para
aplicação de flúor, tamanho infantil. Embalagem caixa com
100 unidades. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS,
alumínio,
autoclavável,
perfurada,
Embalagem com 11 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4, 5) ,
5 Inferiores (1, 2, 3, 4, 5) e uma Giratória nº 87. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS, plásticas , uso odontológico, jogo com 8
moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4),
04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4). Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,jogo com 8
moldeiras, para moldagem de desdentado total. .
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
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MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,jogo com 9
moldeiras, embalagem com 04 superiores (S1,S2,S3 e S4),
04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4), 01 giratória 87. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
ÓLEO, o lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de
baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua
fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de
instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto,
este suporta altas temperaturas (temperatura de
esterilização) sem perder suas propriedades anti-oxidante
e lubrificante. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível
para todos equipamentos uso odontológico, para
lubrificação de peças de mão de alta e baixa rotação.
Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PAPEL, carbono dental, para uso odontológico, dimensões
25 x 110 mm, na cor preta, para definir a mordida e a
articulação. Apresentação: bloco com 12 folhas.
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, Kit com 2 tubos de
2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de
glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio
radiopaca, indicada para o tratamento dos canais
radiculares .Marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.
PASTA DEHIDROXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONO,
Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2
tubos de 2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de
hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento
dos canais radiculares. Reúne as propriedades da pasta de
hidróxido
de
cálcio
(Calen)
com
as
do
paramonoclorofenolcanforado.O PMC associado à cânfora
melhora os resultados clínicos em função da sua maior
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
PASTA MOLDAGEM, componentes eugenol, óxido de
zinco, resina mineral, óleo vegetal, apresentação 2
bisnagas 60 gramas, base e catalizador, aspecto físico
pastoso, cor rosa, aplicação moldagem de desdentados
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
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PASTA para tratamento de alveolite, isenta de eugenol,
com própolis, de uso odontológico. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PASTA PROFILATICA 90g tutti-fruti, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PEDRA para afiar instrumentais, 10cm X 2,5cm, de uso
odontológico, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
PEDRA POMES, indicado para limpeza e polimento do
esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.
Embalagem com 100g. Prazo de validade e registro na
ANVISA.
PINÇA ANATÔMICA, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA CLÍNICA n°317, conhecida como pinça de algodão,
aço inoxidável, autoclavável, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
PINÇA DE ADISON, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA DE MÜLLER, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA GOIVA CURVA, em aço inoxidável. Embalagem
individual, com dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA HEMOSTÁTICA RETA, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA,
Indicado para conduzir e abrir o grampo para ser colocado
no dente ou na raiz, fabricado em aço Inoxidável AISI420,autoclavável, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde.
PINÇA, uso odontológico, com ponta serrilhada curva, para
algodão, comprimento de 17cm, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
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PINÇA, uso odontológico, goiva reta, em aço inoxidável.
Embalagem individual, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro
no Ministério da Saúde.
PINCEL, uso odontológico, tipo brush, aplicador de
adesivo, descartável. Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso odontológico. Cx. com
25 unidades. Marrom, Grossa.
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso odontológico. Cx.
com 50 unidades. Marrom, Fina.
PLACA, uso odontológico, de vidro, para manipulação,
dimensões 15 x 7 x 10 mm.
PONTEIRA PARA PROFILAXIA FALCIFORME,indicada
para os casos simples, como destartarização, remoção de
depósitos subgengivais. A ponteira forma um traçado
elíptico ao vibrar. Ponteira para uso universal .Corte em
todos os lados. Garantia: 3 meses. Registro na Anvisa
PONTEIRA ULTRASSOM PERIO, a ponteira forma um
traçado elíptico ao vibrar. Autoclavável a 135°. Ponteira
para uso exclusivo no Ultrassom ALT .Garantia: 3 meses.
Registro na Anvisa
PONTEIRA ULTRASSOM UNIVERSAL, a ponteira forma
um traçado elíptico ao vibrar. Ponteira universal utilizada
para qualquer procedimento periodontal. Ponteira para uso
exclusivo no Ultrassom ALT . Autoclavável a 135°. Garantia:
3 meses. Registro na Anvisa
POTE, uso odontológico, Dappen, de plástico. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
POTE, uso odontológico, Dappen, de silicone. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
POTE, uso odontológico, Dappen, de vidro. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.
PRENDEDOR
DE
BABADOR
JACARÉ
CORRENTE,utilizado para prender babadores e
guardanapos no paciente. Prendedor corrente com elos
trançados, medida: 45 cm, metal.
RASPADOR DE TÁRTARO, ponta Morse, Mccall.
Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
RASPADOR GOLD MAN, para tártaro. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
REGUA ENDODÔNTICA, milimetrada, alumínio, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote
e registro no Ministério da Saúde.
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RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A2.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A1.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor dentina
A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas
altamente
discretas.
Cor
esmalteA2.Porcentagem de carga em volume:
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
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nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
A3.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
A3,5.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas
altamente
discretas.
Cor
esmalteA1.Porcentagem de carga em volume:
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA COMPOSTA, uso odontológico nanoparticulada,
fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável.
Baixa contração de polimerização. Composição: matriz
orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com
tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as
nanopartículas altamente discretas. Cor esmalte
B1.Porcentagem de carga em volume: 64%. Embalagem:
seringa com 4g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e registro no Ministério da Saúde.

Unid

10

R$

R$

Unid

10

R$

R$

Unid

10

R$

R$

Página 86 de 118

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

218

219

RESINA
COMPOSTAmicrohíbrida,fotopolimerizável,radiopaca Composição: à base
de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio
fluoretado e partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. COR OA1
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A2

Unid

20

R$

R$

Unid

20

R$

R$

Página 87 de 118

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

220

221

RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm. Possui
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR B1
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde COR A3
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RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR OA3
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Possui fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.COR AO2
RESINA
COMPOSTAmicro-
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híbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas
pré-polimerizadas.Preenchimento: 2
mm.
Preenchimento Cores Opacas:1 mm.Possuri fluorescência
e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos
pacientes por restaurações estéticas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o
dente natural, composta pela carga Microglass® - onde as
partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho
médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam
uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material,
excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação
marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente
ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar
desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil
e rápida (não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da SaúdeCOR A3,5
RESINA
COMPOSTAmicrohíbridafotopolimerizável,radiopaca Composição: à base de
Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e
partículas pré-polimerizadas.Preenchimento: 2 mm.Possuri
fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações estéticas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de
cores com o dente natural, composta pela carga
Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que
apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo
inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa
que confere ao material, excelentes propriedades
ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à
descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não
abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste
semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida
(não-pegajosa). Fácil de ser esculpida. Excelente
acabamento e polimento. Três níveis de translucidez,
proporcionando efeitos cromáticos naturais quando
utilizada a técnica de estratificação. Propriedades
físicas. Partículas com alta transmissibilidade. Liberação
de fluoretos / recarregável. Excelente lisura superficial.
Embalagem: seringa com 4g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde COR A1
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RESINA FLOW BULK, uso odontológico, fluido de baixa
contração de polimerização SDR, utilizado como base de
restaurações posteriores que oferece possibilidade de
preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e
adaptação cavitária. Cor A2. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA FLOW BULK, uso odontológico, fluido de baixa
contração de polimerização SDR, utilizado como base de
restaurações posteriores que oferece possibilidade de
preenchimento de até 4mm combinando excelente fluidez e
adaptação cavitária. Cor A3. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: .
COR A3. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
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mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa: .
COR A2. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde

230

231

232

233

234

RESINA FLOW Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.
Composição: bário-alumino silicato, dióxido de silício
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)],
canforquinona, coiniciadores, conservantes e pigmentos.
Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre
do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor
de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de
0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às
resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua
baixa viscosidade permite preencher cavidades com
elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em
forma de túnel. Pode ser empregada como liner
(forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina
flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina
mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre
as resinas fluídas do mercado: 72%. Registro na Anvisa:
Cor A1; . Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
RESINA, uso odontológico, acrílica, autopolimerizável, em
po, incolor. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA, uso odontológico, acrilica, autopolimerizavel, em
po, rosa. Embalagem: frasco com 225 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESINA, uso odontológico, autopolimerizavel, liquido, a
base de monomero de metil metacrilato, indicado para
consertos, reebasamentos e adiçõesdentinatárias.
Embalagem contendo 01 frasco com 250 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
RESTAURADOR PROVISÓRIO, Recomendado em
inúmeras aplicações, como base sedativa, forrador de
cavidades, curativo selante, e cimentação temporária de
coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias,
quando remoções são planejadas, deixando o
remanescente para servir de base intermediária sob
restaurações permanentes. Registro na Anvisa. Pó com
50g e liquido com 20ml.Data de fabricação, prazo de
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235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245
246

validade e registro no Ministério da saúde.
REVELADOR para processamento manual de filmes
radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 475 ml,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
SELANTE, uso odontológico, para fóssula e fissuras,
fotopolimerizável, possui 50% em peso de cargas
inorgânicas.Validade: 18 meses.. Embalagem: caixa com
01 tubo de 2g.Matizado.Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SERINGA, uso odontológico, carpoule, em aço inox, para
anestesia. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e registro no Ministério da
Saúde.
SINDESMÓTOMO DUPLO, n°01, uso odontológico,
Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
SINDESMOTOMO, descolador gengival, em aço inoxidável,
com uma extremidade para dentes superiores (reta) e outra
para inferiores. Embalagem contendo dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
SUGADOR CIRURGICO, produto esterilizado em óxido de
etileno, fabricado em resina ABS, produto descartável,
possui ponteira removível. Caixa com 20 unidades.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SUGADOR ENDODÔNTICO, descartável, atóxico.
Embalagem com 20 unidades, dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SUGADOR, uso odontológico, descartável. Embalagem:
pacote com 40 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
TAÇA DE BORRACHA, uso odontológico, abrasivas.
Embalagem individual, com dados de identificação,
procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
TAÇA DE BORRACHA, uso odontológico, crescente,
montada para contra ângulo. Embalagem individual, com
dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
TESOURA CIRÚRGICA tipo goldman/fox n°16, curva, em
aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
TESOURA, DE METZENBAUM, 23cm, reta, em aço
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247

248

249

250

251

252

253

inoxidável. Embalagem individual com dados de
identificação do produto procedência data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
TESOURABUCK para curativo ponta 1/2 lua, em aço
inoxidável. Embalagem individual, com dados de
Unid
identificação, procedência, data de fabricação e registro no
Ministério da Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, 4 mm, para acabamento de
resina. Embalagem: caixa com 150 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de Pacotes
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 4 mm, para
acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do Pacotes
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 6 mm, para
acabamento de amálgama. Embalagem: caixa com 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca
Pacotes
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
TIRA, uso odontológico de poliester, de 4mm Embalagem:
caixa com 50 unidades, com dados de identificação do
Pacotes
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e rgistro no Minsterio da Saúde.
VASELINA sólida. Embalagem: pote com 90 gramas, a
embalagem do produto deverá conter a seguinte
impressão:" venda proibida pelo comercio. " Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
Unid
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais
de origem traduzido por tradutor oficial.
VERNIZ, uso odontológico, com flúor. Embalagem: caixa
com 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml
de solvente, com dados de identificação do produto, marca
Unid
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE (POR EXTENSO)
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LOTE II: MATERIAIS LABORATORIAIS
Item
01
02
03
04
05
06

Produto
Acido Úrico Enzimático Colorimétrico
Albumina Colorimétrica 200/400 Testes
Amilase Cinética
Amilase Método Colorimétrico C/100 Testes
Anticoagulante Citrato 500ml
Anticoagulante Edta 500ml

Und
Kit
Kit
Kit
Cx
Und
Fr

Qtde
40
10
10
10
10
10

Preço
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Anticoagulante Fluoreto 500ml
Aslo Estreptolisina Latex
Bilirrubina Calibração 10/60 Testes
Bilirrubina Colorimétrica 110/276 Testes
Calcio Colorimetrico
Cálice Graduado De Vidro 250 Ml
Câmara De Neubauer Dupla Melhorada
Cesta Para Corar Lâminas, Capacidade 10 Lâminas
Cesto Em Inox Tipo Berco Para Corar 18 Laminas
Ck Mb Uv Liquida 50/100
Ck Nac Uv Cinética 50/100
Cloretos Colorimétrico
Colesterol
Enzimático
Monoreagente 200ml
Creatinina Cinética 200 Ml
Cronômetro Digital P/Uso Geral Em Laboratórios,
Que Marca Hora, Minutos E Segundos, Calendário.
Mês, Dia E Ano, Alarme Sonoro Para Indicação De
Hora E
Termino. Resistencia A Agua.
Curativo Bandagem Adulto C/500 Und
Curativo Bandagem Infantil C/500 Und
Dia Cleaner Ax - 1.000 Ml
Dialyse A Ax - 1.000 Ml
Diaton - Lmg Ax - 20 Litros
Escova Para Lavar Tubo 5 Ml
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 40
Tubos De 20 Mm
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 60
Tubos De 16 Mm
Estante Plástica Para Tubos - Capacidade Para 90
Tubos De 13 Mm
Fator Reumatóide Látex
Fita Para Impressora Do Aparelho Microline
320 Turbo
Fita Reagente P/ Urina 10 Áreas C/ Densidade
(Parâmetros) C/ 100 Tiras Teste
Fosfatase Alcalina Cinética 120/240 Testes
Gama Gt (Glutamiltransferase) Com 100
Testes
Giemsa Corante Hematologico 500ml
Glicose Enzimática Monoreagente 500ml
Hdl Colesterol
Lamínula Para Microscopia 22 X 22 Mm C/ 100 Unidades
Lamínula Para Microscopia 24 X 32 Mm C/ 100 Unidades
Lâmpada Para Microscópio
Lipase Colorimétrica
Líquido De Turk 500ml
Lugol 2% C/ 30ml

(Halogênio)6v/10w

Und
Fr
Kit
Kit
Kit
Und
Und
Und
Und
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

10
15
10
10
10
30
01
02
02
10
10
10
20
40
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
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02

R$

R$

Cx
Cx
Fr
Fr
Bd
Und

10
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20
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20
50
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R$
R$
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Und

2

R$

R$

Und

2

R$

R$

Und

2

R$

R$

Frs

30

R$

R$

Und

04

R$

R$

Kit

50
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Kit

10

R$

R$

Kit

10

R$

R$

Fr
Kit
Kit

02
20
10

R$
R$
R$

R$
R$
R$

Cx

50

R$

R$

Cx

6

R$

R$

Und
Kit
Fr
Fr

02
05
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Magnésio Monoreagente Para 200 Testes
(Reagente N°1 De Cor – 2 X 100 Ml + Reagente N°2
Padrão – 1 X 3 Ml)
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 1.000
Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 10 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 100 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 20 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 200 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 25 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 50 Mcl
Micropipeta Volume Fixo C/ Ejetor - 500 Mcl
Micropipeta Volume Variável 100-1000 µl
Micropipeta Volume Variável 10-100 µl
Micropipeta Volume Variável 5-50 µl
Panotico Para Coloração Rápida 3 X 500 Ml
Panotico Para Coloração Rápida Nº 01
1 X 500 Ml
Panotico Para Coloração Rápida Nº 02
1 X 500 Ml
Papel Filtro (Qualitativo 7,0) C/ 100
Pêra Para Pipeta De Vidro
Pipeta Sorológica Graduada - 02 Ml - 1/100
Pipeta Sorológica Graduada - 05 Ml - 1/100
Pipeta Sorológica Graduada - 10 Ml - 1/10
Placa De Kline De Vidro 6x8cm C/ 12
Escavações
Ponteiras Gilson Amarelas 0 A 200 Mcl - 1.000
Undades
Ponteiras Gilson Azuis 200 A 1.000 Mcl - 1.000
Undades
Proteína C Reativa Latex 50/100 Testes
Proteínas Totais Colorimétrica - 200/500
Testes
Sangue Controle Para O Micro 60
Soro Anti A - 10 Ml
Soro Anti B - 10 Ml
Soro Anti D - 10 Ml
Soro Controle P (Biocontrol P) - 3ml
Tempo De Tromboplastina Parcial Ativado
(Ttpa) Teste
Tempo Protrombina (Tp) 10 Frs X 2 Ml - 100
Testes
Teste Rápido De Gravidez Beta Hcg C/ 100
Fitas
Teste Colorimétrico Para Determinação Da Proteína
Total
Urina
E
Fluido
Cerebroespinhal (Líquor)
Timer Tipo Relógio Despertador Moldado Em Plástico
Rígido, Timer Ajustavél De 0 A 60Minutos.
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5
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Transaminases Alt (Gpt) Cinética - 6/120
Testes
Transaminases Ast (Got) Cinética - 6-/12
Testes
Triglicerides Monoreagente - 200 Testes
Tromboplastina
Cálcica
Para
A
Determinação Do Tempo De Protrombina Em Uma Etapa
Troponina C/ 20 Testes
Tubo Capilar Para Microhematocrito Sem
Heparina C/ 500 Unidades
Tubo De Ensaio Plástico 12 X 75 Mm Com Tampa
Tubo De Vacutainer C/ Fluoreto 4 Ml - 100
Undades
Tubo De Vacutainer Silic. Para Soro 05 Ml 100 Undades
Tubo De Vacutainer Silic. Para Soro 10 Ml - 100 Undades

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Kit

15

R$
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Kit

15

R$
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Kit

20
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R$

Kit

10

R$

R$

Kit

20
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R$

Frs

5
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Und

5.000

R$
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Cx

03

R$

R$

Cx

03

R$

R$

Cx

03

R$

R$

5

R$

R$

5
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15
15
15

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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Tubo Cônico Graduado De Plástico 12 Ml C/
Pct
100
Tubo Cônico Graduado De Plástico 15 Ml C/ 100
Pct
Tubo De Acrilico 5 Ml
Und
Tubo De Ensaio Vidro 12 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 12 X 75 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 13 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo De Ensaio Vidro 15 X 100 Mm Com Tampa
Und
Tubo Para Vhs De Vidro 9mmx120mm
Und
Uréia Enzimática - 500/1000 Testes
Kit
Vdrl Pronto Para Uso - 300 Testes
Fr
VALOR TOTALDO LOTE (POR EXTENSO)

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento doobjeto, sendo de
nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos,encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº .............../2022.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
,
LOCAL

/

/

__________________________________________________

DATA

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO III
MINUTA DE PROCURAÇÃO
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
AO
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a).......................................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador Cédula de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito
no

Cadastro

de

Pessoas

Físicas

do

Ministério

da

Fazenda,

sob

o

nº

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

,

residente

à...............................................................,nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra- arrazoar, assinar contratos, negociar preços e
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....................... (Indicar dados do certame, objeto, etc).

Local, ______ de ____________________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
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ANEXO IV
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
AO
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de MorparáBahia.

A Empresa _________________ (razão social)_______________ inscrita no CNPJ nº. __________________, sediada
_______________________________(endereço completo) _______________________por intermédio de seu representante
legal,
o(a)
Sr.(a.)
___________________________,
portador(a)
da
Carteira de
Identidade
nº.
____________________________ e do CPF n.º __________________________________ em cumprimento do previsto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e para fins do Pregão Eletrônico n.º 009/2022 da Prefeitura
Municipal de Morpará - BA, DECLARA:
( ) pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições do Edital, aceitando-as integralmente.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06)
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, tendo em vista e existência de restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes
de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas.
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.
Local, ______ de ____________________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
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ANEXO V
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F. 1988
INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
AO
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de MorparáBahia.

A Empresa ________________(razão social).________________ inscrita no CNPJ nº. ___________, sediada à _________
(endereço completo)___________________por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º___________________e do CPF
n.º_______________________, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a
modalidade de Pregão Eletrônico n.º __/2022 em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal que não
possue em seus quadros, menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos perigosos, noturnos ou insalubres, nem menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

Local, ______ de ____________________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
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ANEXO VI
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

AO
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de MorparáBahia.

A Empresa ________________(razão social).________________ inscrita no CNPJ nº. ___________, sediada à _________
(endereço

completo)___________________por

______________________,

portador(a)

da

intermédio
Carteira

de

de

seu

Identidade

representante

legal,

o(a)

n.º___________________e

do

Sr.(a.)
CPF

n.º_______________________ DECLARA que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em
cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro, também, que comunicarei qualquer fato
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital de Pregão Eletrônico em
epígrafe.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

Local, ______ de ____________________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
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ANEXO VII
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ-BA
AV. Vereador Edenilton Magalhães de Souza, 420, Centro
Morpará-BA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de MorparáBahia.

A empresa _________(razão social )__________ inscrita no CNPJ nº. _______________, sediada à ____________(endereço
completo)_____________por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____________________ portador(a) da
Carteira de Identidade nº. ______________________e do CPF nº. _________________________, DECLARA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme o § 1.º do artigo 18-A da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006
e demais dispositivos legais.
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local, ______ de ____________________ de 2022.
____________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
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ANEXO VIII
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ-BA
AV. Vereador Edenilton Magalhães de Souza, 420, Centro
Morpará-BA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____/2022.
Processo Administrativo n.º _____/2022.
Tipo: Menor Preço Por Lote

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de MorparáBahia.
A Empresa ______________ (razão social)___________ inscrita no CNPJ nº. __________________, sediada
_____________(endereço completo) _______________________por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ____________________________ e do CPF n.º
__________________________________cumprindo o Art. 4º, VII da Lei Federal 10.520/02, DECLARA que:
1. Tem pleno conhecimento do edital e total concordância com suas cláusulas;
2. Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreende que se falsa for, estará
sujeito as penalidades previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro;
3. Todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie contidos dentro ou fora dos envelopes “1” e “2”, são verdadeiros,
e compreende que se falso for, estará sujeito as penalidades previstas no Art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro,
sendo assegurado o contraditório e ampla defesa;
4. Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas
e custos;
5. Não praticou em momento alguma ação prevista no Art. 95 da lei 8.666/93, neste certame;
6. Consta nos envelopes de Habilitação, todos os documentos válidos para cumprir os requeridos deste edital, todas as
certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, salvo se Microempresário Individual (MEI), Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresenta certidão nos termos da lei complementar 123/06 e alterações posteriores;
7. Não possui nenhum vínculo com a Administração Pública, quer seja através de seus Administradores ou através de seus
funcionários, conforme previsto no Artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
8. Não está impedida de licitar com o Município de Morpará – BA e, não existe qualquer fato impeditivo de sua participação
no presente Processo Licitatório.
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.
Local, ______ de ____________________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Representante Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante
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ANEXO IX
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: ......./2022 SRP
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, denominado ORGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito
público interno, estabelecido na Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza, nº. 420, nesta cidade de MorparáBA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n º. 13.798.574/0001-07, neste ato representado pelo Sr.
SIRLEY NOVAES BARRETO, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na Rua Pompeu Martins de
Almeida, 16, Centro, cidade de Morpará-Ba, CEP 47.580.000, portador do CPF 004.795.715-89 e Cédula de Identidade
09.814.969-54-SSP-BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, a(s) empresa (s),
................................................estabelecida na ....................................................., n° ....................., CNPJ
n°........................................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ......................................., portador da
carteira de identidade RG n° ........................................., inscrito no CPF sob o n° ......................................................,
doravante denominada DETENTORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando
o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO N° .........../2022 SRP, PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. O Objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento
de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste
Município de Morpará-Bahia.
1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras , conforme abaixo:

LOTE I: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
ITEM

DESCRIÇÃO

MED

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MED

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

LOTE II: MATERIAIS LABORATORIAIS
ITEM

DESCRIÇÃO

1.3. Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município. Quando solicitados,
serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante firmamento de contrato ou emissão e recebimento pela
DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município de
Morpará, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos produtos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser
prorrogado, de acordo com a previsão legal.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Morpará-Bahia, não será obrigado à contratação, exclusivamente por seu
intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem
que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico Para Sistema de Registro de Preço n° _________/2022 SRP, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) recusar-se a fornecer os produtos, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo preestabelecido neste
Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinquenta
por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Morpará-Bahia, providenciará o pagamento à contratada até o quito dia útil Fiscal com o aceite pelo Setor
Administrativo do Consórcio, licitante.
3.1.1. O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de Fornecimento e à
aprovação e conferência do material entregue pelo Setor Responsável solicitante.
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Setor Responsável, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s)
entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Morpará-Bahia.
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados
(durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1. prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica
Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.2. Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.4. Certidão negativa, ou positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda
do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual;
3.3.5. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a Tributos Federais
e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal
3.3.6. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao domicílio ou a sede
da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
3.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento
cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no
procedimento licitatório.
3.7. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações
financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do
recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitidas pelo setor responsável.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação
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de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1. A entrega será feita ao Município de Morpará-Bahia, nos endereços indicados no futuro contrato ou ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2. Além da entrega no local designado pelo Setor de Responsável, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante vencedora
também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com
eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora
que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o aceitará e lavrará
termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados
da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6. O Município de Morpará terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em
desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do
Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município:
5.1.1. Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2. Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
Contrato;
5.1.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento Responsável;
5.1.5. Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2. Da Detentora:
5.2.1. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra e todos os tributos
incidentes.
5.2.2. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se relacionar com o
fornecimento.
5.2.3. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou
quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Consórcio de qualquer responsabilidade no tocante a
vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e
penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
5.2.4. Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem prévia anuência da
Contratada.
5.2.5. Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo cinco dias úteis, após o recebimento desta.
5.2.6. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.7. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e
acuidade.
5.2.8. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de
empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser
vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.9. A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros,
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provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as
providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.10. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Consórcio, e cujas
reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.11. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. Os contratos de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados
da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota
de Empenho.
6.4. Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s) licitante(s)
vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de três dias,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5. O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas
conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos parciais das
Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela
Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito
pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem
prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual;
7.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração
Pública Municipal.
7.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração
Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente
insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas previstas e
orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário,
férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das
respectivas planilhas de preços: multa de até 10%, nos casos pertinentes.
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7.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante incorrer por duas
vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de
participar de outras licitações e contratações no âmbito do Consórcio até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3. 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 após decorrido o prazo
da penalidade aplicada.
7.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do
valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do Município de Morpará.
7.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo
contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato.
7.6. As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusivada Gestão deste Município de
MOrpará, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem 7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.
7.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob
pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento/Serviços (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”,
da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência
de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a
finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3. A Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da
Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a
partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração, observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for
decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos
mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência ou
por publicação no Diário Oficial do Consórcio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado
a partir da última publicação.
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9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do
pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta Administração que pretendam
aderir ao registro, através do Setor de Responsável.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre
por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão
alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 . A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico Para
Sistema de Registro de Preço Nº______./2022, Tipo Menor Preço por Lote.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº_____/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1º lugar no certame supra numerado.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94 e
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As parte elegem o foro da Comarca de Ibotirama – BA, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Morpará -BA, ______ de ___________ de 2022.
MUNICÍPIO DE MORPARÁ
Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal

CONTRATADO
(Nome da Empresa, CNPJ, Representante Legal

PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA
Município de Morpará
(Nome do(a) Responsável
OAB/UF/n.
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Testemunhas:
1)

_____________________________________
RG:
CPF:
2) _____________________________________
RG:
CPF
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO Nº ............. / 2022
O MUNICÍPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Vereador
Edenilton Magalhães de Souza, nº. 420, nesta cidade de Morpará-BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob
o n º. 13.798.574/0001-07, neste ato representado pelo Sr. Sirley Novaes Barreto, brasileiro, casado, servidor público,
residente e domiciliado na Rua Pompeu Martins de Almeida, 16, Centro, cidade de Morpará-Ba, CEP 47.580.000, portador
do CPF 004.795.715-89 e Cédula de Identidade 09.814.969-54-SSP-BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado,
como Contratado, ________________________________ CNPJ ______________________, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua ________________________, nº. _______, Bairro ____________________, CEP
____________, na cidade de __________________, neste ato representada pelo Sr. ________________________,
brasileiro, solteiro/casado, empresário, residente e domiciliado na Rua _____________________, nº. __________ Bairro
_____________, CEP _____________, na cidade de _______________, portador da Cédula de Identidade
________________________
e
CPF
___________________,
conforme
_____________________________________________ em continuidade e conforme autorização constante no Processo
Licitatório Pregão Eletrônicol nº.____/2022, originado do Processo Administrativo nº. _____/2022, tendo como objeto o
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E
LABORATORIAIS para supri as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Morpará-Bahia, conforme Termo
de Referência neste Edital e, conforme condições previstas no respectivo Edital e também conforme Proposta de Preços,
tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, têm justo e acordado
o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, o Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para suprir as demandas
do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Morpará-Bahia. conforme condições previstas no respectivo Edital e também
conforme Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, de acordo com as especificações abaixo:

LOTE I: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
ITEM

DESCRIÇÃO

MED

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MED

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

LOTE II: MATERIAIS LABORATORIAIS
ITEM

DESCRIÇÃO

1.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante
por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.2. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado. As supressões poderão ser
superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
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CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA – O prazo de entrega do objeto licitado será de até 10
(DEZ) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho/ORDEM DE FORNECIMENTO;
2.1 – O fornecimento de Materiais Odontológicos e Laboratoriais deverá ser executado mediante solicitação da Secretaria de
Saúde, de forma imediata e/ou de maneira parcelada de acordo a necessidade deste Município;
2.2 – O transporte, descarga e montagem dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa
Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente;
2.3 – A Contratada somente receberá pelos produtos entregues e/ou serviços prestados;
2.4 – Em cada entrega deverá ser emitida a Nota Fiscal para pagamento com a quantidade dos produtos entregues;
2.5 – A entrega fica condicionada a aceitação por parte do fiscal designado para receber, conferir e aceitar o produto;
2.6 – Os materiais deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais respectivos, e deve conter,
obrigatoriamente, a especificação do item, marca do fabricante e quantidade entregue;
2.7 – Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens que atendam as Normas Técnicas Brasileiras, originais
intactos, apropriadas para armazenamento de forma a preservar a entrada de umidade, poeira e proteção contra alterações
de qualidade e cor;
2.8 – Materiais sem identificação serão rejeitados no ato da entrega;
2.9 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes
da possível imperfeita qualidade dos produtos;
2.10 – Os produtos serão fornecidos rigorosamente dentro das especificações. Verificando-se defeito(s) no(s) bem(ns), a
contratada será notificada para saná-lo ou substituir, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo;
2.11 – O produto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações irregulares e reiterados vícios ao
longo do prazo de validade e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência,
Normas Técnicas, Laudos de Análises Laboratorial, Laudos Técnicos e de Aprovação, ainda que constatados depois do
recebimento dos produtos, ficará a fornecedora ciente de que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
2.12 – O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão das notas fiscais de fornecimento e
atesto do Setor Competente.
2.13 – Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará
a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
2.14 - O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas tais como: as
correspondentes à mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, para a entrega nesta cidade
Morpará - Bahia.
2.15 - Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a
data de abertura deste processo e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
2.16 - Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham
sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta da seguinte dotação:
UNIDADE:
02.14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU
02.15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PROJETO / ATIVIDADE:
10.301.003.2056 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica
10.302.003.2062 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial.
10.301.003.2066 – Enfrentamento da Emergência Nacional de Saúde
10.303.008.2058 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica
10.305.008.2059 Desenvolvimento das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde
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10.302.008.2062 Gestão dos Serviços e Ações da Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita
FONTE:
6102; 0214 e 0114
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA - A vigência do presente Contrato será até ........................................ a partir de sua
assinatura ou até enquanto houver a necessidade dos serviços contratados e/ou fornecimento, prevalecendo, para todos os
efeitos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
4.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de MorparáBahia, se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, devendo o
documento ser protocolado junto ao Contratante até a data limite de que trata este item.
4.2. O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo administrativo.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor do presente contrato é de R$
...................(.........................................) a ser pago de acordo com a emissão da fatura.
Nos preços contratados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos, taxas de
qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indireta impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da
proposta, ressalvados os casos previstos no Art. 65, II "d" da Lei 8.883/94.
5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, respeitada a ordem cronológica de pagamentos por fonte de
recursos, de acordo com o disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, contados da data do
recebimento/aceite definitivo do objeto.
5.1.1. Para habilitar-se ao pagamento, a contratada deverá apresentar a fatura emitida em moeda corrente, de forma íntegra
sem emendas ou rasuras com valor correspondente a Autorização de Faturamento/Pedido de Compra, acompanhada de:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida a certidão positiva com efeito
de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade para com
o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
(CNDT), 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, e introduzido na habilitação a partir da Lei nº 12.440/2011.
5.1.2. A não apresentação de qualquer uma das certidões referenciadas no item anterior desta cláusula implicará no não
pagamento da fatura/nota fiscal, ficando o pagamento condicionado a sua regularização; A apresentação da certidão é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
5.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção saneadora,
condição que passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido/saneado e com aceite. Neste, caso, não ocorrendo quaisquer ônus para o Contratante;
5.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
5.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
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efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês pro
rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.
5.3. Em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas
com prazo de entrega até trinta dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
6.1 – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato firmado e do edital da licitação, sujeitando-se às sanções
estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, bem como alterações posteriores e demais
Legislação pertinente. 10.2 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à contratante ou
terceiros, tendo como agente a contratada, pessoas prepostos ou estranhos;
6.3 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
6.4 - Manter durante toda a execução do contrato as mesmas características e condições de habilitação e qualificação técnica
apresentada durante o processo licitatório.
6.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.6 – Arcar com despesas de logística, alimentação, hospedagem e outras que ocorrerem, durante a execução do objeto
deste contrato.
6.7 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
6.8 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
6.9 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com
as normas e determinações em vigor.
6.10 – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
6.11 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades
não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de
evitar desvio de função.
6.12 – Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
6.13 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
6.14 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, como marcas dos
produtos de acordo as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
6.16 – Cumprir o fornecimento dos Materiais Odontológicos e Laboratoriais de forma eficiente e o mais célere possível.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A contratante obriga-se a:
7.1 – Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
7.2 – Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
7.3 – Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
7.4 – Encaminhar a CONTRATADA as requisições de serviços e/ou fornecimento; publicar o resumo do contrato e adiamento
que houver na imprensa oficial, conforme estipula § único do art. 61 da Lei n. º 8.666/93.
Página 114 de 118

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza - 420 Centro, CEP: 47580-000 Morpará-Bahia
Fone: (77) 3663-2168 CNPJ 13.798.574/0001-07

7.5 – Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades
contratuais e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas
corretivas e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA.
7.6 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o instrumento contratual
e as especificações constantes neste Termo de Referência;
7.7 – Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços;
7.8 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.9 – Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
7.10 – Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das Normas
estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital e seus anexos;
7.11 – Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
7.12 – Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela
FISCALIZAÇÃO.
7.13 - Publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme estipula § único do art. 61 da Lei
n. º 8.666/93
CLÁUSULA OITAVA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
8.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos pelos servidores: Reinilton Barbosa Chagas, técnico do laboratório e Raylle Thayna Santos Silva, Coordenação
do Centro de Abastecimento Farmacêutico de Nível Superior, tel. (77) 3663-2486, representantes da Secretaria Municipal de
Saúde, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2 – O(s) representante(s) da Contratante deverá(ão) ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
8.3 – A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de
Referência.
8.4 – A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto, devendo haver o redimensionamento
no pagamento sempre que a CONTRATADA: a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
8.5 – Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizada.
8.6 – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que
poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
9.7 – O(s) fiscal(is) poderá(ão) realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente
para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
8.8 – O(s) fiscal(is), ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá(ão) comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.9 – O(s) representante(s) da Contratante deverá(ão) promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei 13.303
de 2016.
8.10 – O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82,83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016.
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8.11 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95
e 96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.1. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de
mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,9% (nove décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
9.2. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na lei.
9.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, quando houver
garantia.
9.4. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
9.5. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
9.6. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.7. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº
8.666/93.
9.8. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente
para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Parágrafo Único, art. 93 e
art. 96 da Lei nº 8.666/93.
9.9. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
CLÁUSULA DECIMA- OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS – Além dos
encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato,
obriga-se a:
10.1 – Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,
securitária, previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais correrão por sua
conta exclusivos;
10.2 – Manter, durante toda a vigência e execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida,
todas as condições exigidas na licitação e apresentadas na data da apresentação da Proposta, devendo comunicar
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
10.2 – Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato;
10.2.1 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de
comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;
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10.2.2 – Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária
(impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;
10.3 – Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Morpará-BA, bem como
todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos necessários à
execução dos serviços contratados, se for o caso;
10.4 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda à terceiros,
durante a execução dos serviços e/ou fornecimento.
10.5 - Entregar o objeto vinculado a este contrato, na sede da Cidade de Morpará – BA, mediante à requisição da Secretaria
Municipal de Saúde no local indicado pela mesma.
10.6 – Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
10.7 – Registrar por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do Contrato, especialmente
as referentes a reajustes de preços.
10.8- Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os serviços e/ou fornecimento que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com
as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
11.1 A rescisão poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo
78 da Lei 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DANO MATERIAL OU PESSOAL – O Contratado será responsável por quaisquer
danos, material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Morpará-BA, durante a execução dos serviços ou
fornecimentos contratados ou em decorrência deles;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL - A importância devida pela CONTRATADA será cobrada através
de processo de execução, constituindo este contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO – O Município de Morpará-BA providenciará a publicação do presente
Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Morpará-BA, até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos
termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO – As partes elegem o Foro da Comarca de Ibotirama, Estado da Bahia, para dirimir
questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só
efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme.

Morpará -BA, ______ de ___________ de 2022.
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MUNICÍPIO DE MORPARÁ
Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal

CONTRATADO
(Nome da Empresa, CNPJ, Representante Legal

PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA
Município de Morpará
(Nome do(a) Responsável
OAB/UF/n.º)
Testemunhas:
3)

_____________________________________
RG:
CPF:

4)

_____________________________________
RG:
CPF
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